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ARGUMENT

ARGUMENT
Conceptul Revistei Noastre pe
2010 este STIL, iar fundalul “istoric” este
dat de împlinirea a 20 de ani de la
revenirea la profilul teoretic a Liceului
“Unirea”. Dorinþa de a face din aceastã
aniversare o adevãratã sãrbãtoare vine
într-un context în care aproape îþi vine
sã-þi ceri scuze pentru ideea de a te
bucura de ceea ce ai realizat în sistemul
de învãþãmânt, dar
dar,, dacã am reuºit sã
ne creãm un stil luptând contra
curentului, nu vedem de ce n-am face
la fel ºi în celebrarea stilului unirist
nonconformist, dar serios, democratic,
dar cu ºtaif academic.
Dacã se poate vorbi de un
asemenea concept referitor la tot ceea
ce se întâmplã în viaþa unui colegiu,
acesta nu poate fi rodul unei zile de
muncã sau a unui singur om. Cel puþin,
din punctul de vedere al semnatarei
acestui articol, vorbim în primul rând de
un cumul de voinþe ale unor copii
deosebiþi, ale unor pãrinþi ce ºi-au dorit
alt tip de viaþã de elev decât au avut ei
ºi ne-au susþinut cu tot ce au putut atunci
când au vãzut cã proiectele noastre
corespund dorinþelor lor (ºi le mulþumim
foarte mult pentru asta). Nu în ultimul
rând, e vorba de niºte profesori care, nu
spun vorbe mari, ºi-au zidit tinereþea în
acest liceu. Desigur
Desigur,, aici nu vorbim de
un întreg ideal, ci de o majoritate …

Cei mai duri ºi neobosiþi critici ai
noºtri am fost tot noi (asta la o
sângeroasã concurenþã cu mulþi) ºi la
fel se va întâmpla ºi acum. Cu
siguranþã, sunt o mie de motive sã
menþinem flacãra pe mai departe ºi
sunt o mulþime de motive de îngrijorare
pentru ceea ce este sau se poate
întâmpla între zidurile liceului ºi mai
ales în afara lor
lor,, dar e timp ºi pentru
asta. Acum avem un scurt rãgaz de
“Gaudeamus igitur”, de melancolice
amintiri sau de zgomotoase momente
ale reîntâlnirilor cu absolvenþii noºtri.
Cât despre stil, la nivelul lumii
noastre de azi, în nebunia
postmodernistã a modelor ºi modelelor
amestecate, refãcute, destructurate ºi
restructurate, a translãrii dintr-un
domeniu în altul a strategiilor
strategiilor,,
structurilor ºi conceptelor
conceptelor,, NIMIC nu
poate fi mai fascinant.
T rãim într-o lume a clipei
atotstãpânitoare, a mutaþiilor de orice
fel, a Noului înrobitor ºi chiar
depersonalizator cãruia de multe ori
tocmai stilul, sistemul închegat,
dominantele, matricele personale sunt
singurele care îi pot rãspunde în forme
cristalizate, în entitãþi perene.
Daniela Plãiaºu
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STIL

STILISTICÃ SI STEREOTIPIE
“Prin orizonturile inconºtiente ºi prin matricea stilisticã, suntem,
într-o mãsurã cum nici nu visãm, ancoraþi într-o viaþã anonimã.”
Orizont ºi stil”
Lucian Blaga - “Orizont

Alexandra
ALST
ANEI
ALSTANEI
clasa a XI-a B

e vorbeºte adesea despre
culturã, identitate sau valori
culturale. Cu toate acestea, rar
se dezvoltã analogii pe baza
culturii ca entitate metafizicã.
De aceea, L u c i a n B l a g a ,
pornind de la premisa cã “stilul
este mediul permanent în care
respirãm, chiar ºi atunci când nu ne dãm
Trilogii
seama”, utilizeazã în analiza sa din “T
rilogii”
teoria lui Spengler. Conform acesteia, culturile
ar exista sub forma monadelor (unitãþi “fãrã
ferestre”), sub forma unor spaþii abisale care
se diferenþiazã doar prin capacitatea lor de
tangenþã la o lume realã sau, cel puþin, la o
proiecþie virtualã a realitãþii.
Lucian Blaga contrazice aceastã
ipotezã, promovând teorii ºi dovezi psihologice
ºi filosofice care atestã cã lumea nu este
modelatã de viziuni ºi existenþe globale
implacabile, ci se individualizeazã pânã la cel
mai mic element formativ al sãu, ca urmare a
existenþei unui mãnunchi de categorii care se
imprimã, din inconºtient, tuturor creaþiilor
umane, chiar ºi vieþii datoritã însuºirii sale de a
fi modelatã prin spirit.
Bineînþeles, dupã cum acceptã ºi
autorul, în “Cenzura transcendentalã”, cu o
conºtientã ºi justã modestie, trãim într-un
perpetuu mister al formei vitale. Blaga îl
numeºte “ Marele Anonim ” ºi înclinãm sã
acceptãm aceastã denumire întrucât nu existã
un “mai marele”, nu poate fi definit “anonimul”.
Creatorul lumii este extramundan, dar se
autocenzureazã în sensul existenþei sale ca o
entitate atotputernicã pentru a menþine
stabilitatea organizãrii lumii. Cenzura la care
se autosupune Totul formeazã “diferenþialele
divine”. Acestea sunt “segmente minimalizate”
ale “Totului divin”, substratul ultim, unitatea
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structuralã fundamentalã care se aflã la baza
alcãtuirii cosmice. Diferenþialele divine vor avea, de
asemenea un substrat absolut, fapt ce trimite cu
gândul la teoria lui Hegel conform cãreia orice idee
îºi are rãdãcina în sine ºi astfel caracterul unei
existenþe dovedeºte natura ei. Aºadar, cum omul
îºi are rãdãcina existenþialã într-o entitate creatoare,
are, de asemenea, capacitãþi creatoare, care la nivel
pãmântean se constituie sub forma culturii.
Problema pe care ºi-o pune Blaga provine din
explicaþia datã de acesta fenomenului de “a crea”.
Filosoful considerã procesul creaþiei, actul de a
revela, un mister. În concluzie, omul are o existenþã
creatoare învãluitã în misterul propriei sale
existenþe.
Aceastã prezenþã a misterului în orizontul
uman este datã de inconºtient, tãrâm explorat
îndelung ºi încã nedescoperit în totalitate, însã
cãruia i se acordã un înþeles fundamental. În acest
sens, inconºtientul ºi-a pierdut statutul de “haos”
sau simplã provenienþã conºtientã ºi a devenit sediul
principal al potenþialului uman de existenþã
superioarã. Analizându-l, se gândeºte organizarea
lui ca o matrice care ne caracterizeazã
personalitatea, denumitã matrice stilisticã. Aceasta
reprezintã capacitatea creatoare, un grup de
caracteristici ale spiritului, de valori, definit de cãtre
categoriile formative ale înaintãrii în orizontul
destinului (prin atitudinea anabasicã) ºi a retragerii
din acesta (prin atitudinea catabasicã) - “Dupã toate
semnele ºi indiciile istorice, ni se pare cã o foarte
accentuatã atitudine catabasicã trebuie s-o atribuim
vechiului om egiptean. Egipteanul trãia inconºtient
într-un orizont specific faþã de care el nu se simþea
înaintând, ci în retragere... Medicina egiptenilor face
minuni, dar mai ales în ceea ce priveºte conservarea
morþilor. Egiptenii, oameni de pronunþatã practicitate,
tehnicieni reci, gospodari calculaþi, devin lirici numai
în faþa ultimei taine.”. De asemenea, alte elemente
constitutive ale matricei stilistice sunt considerate
ºi perspectivele spaþiale ºi temporale sau cele
afirmative – negative care dau, de fapt,
caracteristicile primare ale acesteia. Recunoaºterea
lor reprezintã prima “întâlnire” cu matricea stilisticã.
Clarificând acestea, filosoful îºi creeazã
drum spre “lãrgirea priveliºtii” ºi dinamizarea ideilor
existente despre stil - elementul diferenþial. Astfel,
în “Orizont ºi stil” se dezvoltã trei teorii emise în
legãturã cu fenomenul cultural. Frobenius ºi
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Irina Chiriþã - MUZICA
Spengler aduc o viziune spaþialã asupra culturii,
fie metafizicã sau pur fizicã, prin teoria
simbolismului spaþial. Lucian Blaga exclude
ideea conform cãreia matricea stilisticã ar fi pe
deplin izvorâtã dintr-un orizont spaþial, încât sã
fie consecinþã a unei viziuni spaþiale. Cu toate
acestea, nu se poate nega plasarea acesteia întro memorie colectivã naþionalã sau internaþionalã,
însã conexiunile existã în acest caz, deºi nu sunt
suficiente pentru a o genera.
Teoriile despre baza generatoare a stilului
sunt fundamentate, în special, pe discontinuitãþile
factorilor formativi ai matricei stilistice. De aceea,
omul poate fi în acelaºi timp creator al stilului,
dar ºi purtãtor al unei forme definite anterior ºi
pãstratã într-o memorie colectivã, sub forma
stereotipiilor sau principiilor, valorilor ºi ideilor
comune. Totuºi, stilul este o realitate
supraumanã, metafizicã, mai mult un fenomen
decât o senzaþie. Dovada reiese din cazul
artiºtilor care nu vor realiza niciodatã asemãnãrile
de atitudine, de orizonturi sau accente dintre
operele lor. Stilul este o manifestare a existenþei,
nu o consecinþã a ei.
Nu în ultimul rând se discutã teoria despre
sufletul culturii. Conform acesteia, “sufletul stilului”
reprezintã un subiect mai presus de indivizi, ceea
ce la Kant era “conºtiinþa în genere”, la Fichte
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“ eul absolut ”, la Hegel “ Ideea ”, iar la Jung
“inconºtientul colectiv”.
Totuºi, “ contaminarea ” stilisticã este
evidentã adesea. De aceea, nu existã dovezi ale
entelehialitãþii stilului ºi nici nu se poate închega
o pãrere unanimã asupra sa. Pânã la urmã, în ce
mãsurã stilul este mai mult o stereotipie decât un
fenomen? Poate doar la nivel conceptual, prin
valori, sentimente ºi viziuni. Dar chiar ºi aºa,
perspectiva asupra acestora diferã: este
recunoscut exemplul lui Platon pentru care
Adevãrul ºi Binele sunt valori absolute, în timp
ce pentru lumea contemporanã, cultura lui este
anonimã.
În ciuda încercãrilor de a explica misterul
destinului uman, ºi implicit a actului creator, nu
putem realiza o determinare perfectã a originilor
ºi semnficaþiilor acestora. Deºi suntem obiºnuiþi
zilnic cu o revelare a artei ca fiind o manifestare
a frumosului, a exteriorului filtrat prin sentimente
ºi viziuni, Blaga ne introduce ºi ne desluºeºte,
cred eu, ca suficiente teorii ºi informaþii pentru a
privi “dincolo” cu mai mult respect ºi chibzuinþã
ºi pentru a “complica” existenþa oarecum facilã
ºi simplistã a omului. A ºti cã tot ce cunoºti
înseamnã nimic este, poate, cea mai mare
provocare a umanitãþii, iar încercarea de a desluºi
secretul chiar dacã este o dovadã supremã de
realizare a datoriei de om, este ºi un act total
irealizabil.

Irina Chiriþã - MANDALA
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ARHITECTURÃ LITERARÃ
“Arhitectura pentru arhitecturã este o crimã.”
Hundertwasser

Ioana
ALEXANDRU
clasa a XII-a E

unt locuri de obârºie, în care se
petrec copilãrii, locuri de tumult
sau de refugiu, adãpost pentru
iubiri fulgerãtoare sau crime, sunt
locuri la care se viseazã sau la
care personajul se întoarce
ostenit la sfârºit de ispravã.
Pentru cã prea rar poate cineva
sã-ºi consume aventura fãrã sã
pãºeascã într-o casã, într-un han, într-un hotel,
într-un bordei, locuinþele apar în literaturã la fel
de adesea ca ºi în viaþã, ºi, la fel ca-n realitate,
interioarele vorbesc uneori pentru ele, pledând
sau nu cauza celor care le trec printre ziduri. O
analizã exhaustivã a caselor descrise este fãrã
îndoialã o muncã demnã de Sisif. Suntem totuºi
seduºi de cum aratã o camerã ce nu are legãturã
decât cu economia ºi pragmatismul textului,
decoratã în virtutea unei acþiuni sau a unui
caracter, ne îndrãgostim de libertatea pe care o
are proiectantul unei construcþii literare. Vorbim
astfel despre acestea fãrã pretenþia rigorii
ºtiinþifice, doar din fascinaþie pentru decor.
Fiecare casã fericitã este la fel. Dacã se
va gãsi cineva care sã arunce o privire mai atentã
cãtre imobilele, apartamentele, mansardele,
camerele închiriate ºi subînchiriate în care îºi
împlinesc destinul personajele literare va vedea
cã nu e descriere mai tulburãtoare decât cea a
interiorului celui sortit la nefericire. Sunt ºi locuinþe
care existã fãrã sã rezoneze cu oameni sau
timpuri, dar degradarea unei case ce a fost
somptuoasã, ce ar fi putut fi bogatã sau primitoare
este ceea ce ne intereseazã, “acel sentiment mai
curând plãcut, poetic oarecum, de care sufletul
nostru e cuprins chiar ºi în faþa celor mai cumplite
icoane ale dezolãrii ºi ale groazei.” (E. A. Poe)
O privire aruncatã prin camere este
importantã în mãsura în care, descoperind stilul
casei, poate fi ghicit stilul locuitorului sãu. Datoritã
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premeditãrii ºi, de aici, lipsei absolute de
conjunctural, arhitectura literarã demonstreazã
mai solid, dar mai complex decât realitatea teoria
austriacului Hundertwasser despre casã ca a treia
piele a omului. Spunem mai complex pentru cã
acest strat existenþial se poate desprinde de
personaj ºi îl poate controla, ca în cazul caseiactant
actant, poate fi mediul în virtutea cãruia trãieºte
sau împotriva cãruia luptã personajul – casa
intrigã
intrigã, sau poate, fãrã sã acþioneze, determinã
experienþe prin sine însuºi, ceea ce am numit aici
casa ca fir epic
epic.
Cea mai spectaculoasã este casa-actant
ce apare cu precãdere în operele fantastice,
sublimând exteriorul ºi transformând radical.
Locuitorul acesteia este influenþat de locul unde
trãieºte, nu pare creatorul interiorului, ci desprins
din acesta, întruchiparea sa animatã. Þigãncile
lui Mircea Eliade par a trãi într-un “adevãrat palat,

Irina Chiriþã - CASTELUL DIN VIS
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cu grãdini, cu nuci bãtrâni”. Eroul care începe sã
cunoascã interiorul fantastic este întotdeauna
strãin, adesea înfricoºat. Bordeiul în care le
gãseºte pe cele trei fete este un avatar al casei
care se transformã. Interiorul din nuvelã este unul
al textilelor, contrastând cu goliciunea
personajelor; acesta se unduieºte, nimic nu este
solid, moliciunea sa captiveazã ca plasa unui
pãianjen. Perdelele grele care acoperã ferestrele
– falii cãtre lumea exterioarã – controleazã lumina
ºi, prin aceasta, cât de mult aflã Gavrilescu
despre lãcaºul magic, ce se lasã descoperit
treptat sau se ascunde independent de voinþa
personajului. Camera se modificã ºi îi dirijeazã
reacþiile: paravanele ce par nesfârºite îl prind ca
într-un labirint, tavanul îºi schimbã forma,
zgomotele sunt înºelãtoare. Când, disperat, vrea
sã o distrugã, vraja nu se lasã ruptã: “începu sã
simtã cã draperia îl trage, cu o putere crescândã,
astfel cã puþine clipe în urmã se trezi lipit de perete
ºi deºi încercã sã se desprindã lãsând draperia
din mâini, nu reuºi, ºi foarte curând se simþi
înfãºurat, strâns din toate pãrþile ca ºi cum ar fi
fost legat ºi împins într-un sac.”
Strãin de locul unde i se va împlini destinul
este ºi Egor, invitat peste varã în conacul
“Domniºoarei Christina”. Casa-actant a doamnei
Moscu se manifestã subtil în manipularea treptatã
a locuitoarelor sale de drept, începând sã îºi
descopere latura magicã dupã ce invitaþii au
plecat. Nucleele magice sunt încãperile atinse de
spiritul Christinei, dormitorul în care se aflã
portretul sãu ºi caleaºca adusã de la Viena. Tot
ce se aflã în salonul “cam deranjat” în care cei
doi bãrbaþi pot vedea tabloul lui Mirea exprimã
conservarea perfectã a spiritului capturat în
picturã, miroase a “tinereþe opritã pe loc. [...] Parcã
soarele nu trecuse prin aceastã odaie ºi timpul
nu mãcinase nimic. Nimic nu pãrea primenit,
schimbat, de când murise domniºoara Christina.”
Patul este mare, cu perdeluþe, dupã moda vremii,
iar mobilele – acoperite cu pânzã albã, totul e
nepãtat. Oboseala ºi tristeþea sunt proprii acestui
interior, ca ºi puterea de a o elibera pe doamna
Moscu de prezent ºi de a face simþite emoþiile
fecioarei pictate. “Palpitã altfel, aici, viaþa” cãci
camera este adãpostul rupturii, al porþii prin care
pãtrunde spiritul. În rest, casa este spaþioasã ºi
întunecatã; apare furtuna privitã prin fereastrã de
Egor ºi Nazarie ca semn al declanºãrii
supranaturalului ºi caleaºca îngrijitã de Simina ca
simbol al cãlãtoriei peste tãrâmuri. Conacul
boieresc trebuie sã fie distrus odatã cu locuitorii
sãi, iar focul purificã în final tot þinutul afectat de
magie: “Las’ sa ardã. Sã piarã strigoiul.”
Edgar Allan Poe scrie despre o altfel de
întoarcere din morþi alimentatã de o iubire
neîmplinitã în “Ligeia”. Eroul nu preþuieºte iubirea,

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

Irina Chiriþã - EV
ADARE DIN SEC. XXI
EVADARE
iar motivul ponegririi este reprezentat ºi de casa
acestuia, o fostã mãnãstire “cu zidurile scorojite
ºi-nverzite”. Un indiciu al importanþei luxuriantului
decor interior este, ca ºi la Eliade, amintirea
perfectã a acestuia. Descrierea abundã în
simboluri ca pentagrama, fereastra dintr-un singur
geam, lumina înºelãtoare, sarcofagele din granit
negru, turnul. Imaginea patului nupþial este un
semn al sfârºitului Rowenei: dacã cel al
domniºoarei Christina era imaginea tinereþii
neîmplinite, aici patul este “în manierã indianã,
scund ºi sculptat în abanos masiv, având
deasupra un baldachin ce-l fãcea sã semene mai
degrabã cu un catafalc”. Autorul nu se fereºte sã
dea indicii clare despre caracterul fantastic al
camerei: la Poe are o importanþã aparte curentul
care fluturã draperiile ce trãdeazã prezenþa
spiritelor, iar aici descrierea tapiseriei este
impresionantã, ea însãºi reprezentând
subiectivitatea, relativitatea ºi caracterul instabil
al realitãþii: “Dar arabescurile nu apãreau decât
dacã le priveai dintr-un anume punct. [...] Din uºã
pãreau niºte adevãraþi monºtri, dar, de cum
înaintai, înfãþiºarea aceasta dispãrea treptat ºi,
pas cu pas, de te miºcai prin camerã, te pomeneai
înconjurat de un ºir nesfârºit de alcãtuiri fantastice
din vechile legende normande, sau de închipuiri
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ce apar în vise cãlugãrilor urmãriþi de pãcate.
Efectul acesta straniu era mãrit printr-un curent
de aer ce trecea prin dosul draperiilor ºi caremprumuta odãii o nefireascã ºi neliniºtitã
însufleþire.”
O casã celebrã care serveºte
demonstraþiei noastre cã locuinþele sunt
adevãrate personaje este tot a lui Poe: uimitoarea
casã Usher. Jucând un rol central pe tot parcursul
textului, casa Usher are o atmosferã proprie. Mai
explicit decât în celelalte opere, aceasta
restructureazã realitatea în jurul sãu, creând un
microcosmos care îi induce protagonistului, ºi de
data aceasta un strãin, o jale de nesuferit de la
prima privire. Casele-actant au, ca ºi eroii, o
istorie, un trecut care sã le justifice prezentul, iar
casa Usher a fost cãminul unei familii nobile, dar
ºubrede, de unde aspectul sãu fragil, deºi “nu se
surpase nicio pãrticicã a zidãriei”. Ferestrele sunt
“orbite goale”, “ochi fãrã priviri”, semn cã nimic
nu poate trece dincolo de micul univers în
descompunere. Totuºi, în momentul de maximã
tensiune emoþionalã, acestea se deschid pentru
a-l lãsa pe Roderick Usher, întocmai ca pe Egor,
sã priveascã furtuna ce se abate peste þinut ºi
peste destin. Vocea narativã nu descrie conacul
ca pe unul mãreþ, dar liniile accentuate ºi sumbre,
detaliul sobru ºi spaþiul rece care dominã
povestirea creeazã imaginea unui castel pãrãsit.
Ca în orice asemenea castel existã stucaturi pe
tavane, sumbre tapiserii, podele negre ca
abanosul ºi draperii grele pentru delimitarea
perfectã a spaþiului, pentru izolarea magicului.
Deosebirile dintre imaginea criptei din subsol ºi
tabloul cavoului alb al lui Roderick trãdeazã
legãtura dintre casã ºi proprietar, faptul cã acesta
are cu totul altã viziune a spaþiului. Trecerea
bruscã de la punctul culminant – apariþia lui
Madeline – la deznodãmânt face ca firul tensionat
sã nu se rupã (de fapt, tensiunea rãmâne
constantã pe tot parcursul nuvelei, fapt datorat
concepþiei lui Poe despre unitatea perfectã de
compoziþie ºi viziune care trebuie sã existe întro astfel de operã). Ca ºi Eliade, autorul distruge
casa care a adãpostit groaza ºi supranaturalul:
“Mã cuprinse o ameþealã când vãzui puternicele
ziduri prãvãlindu-se rupte în douã, deodatã. [...]
La picioarele mele adâncul ºi sumbrul heleºteu
îºi aduna apele, învãluind în tãcere ºi tristeþe
sfãrâmãturile Casei Usher.”
Spre deosebire de fantasticele caseactant, locuinþa Grandet este doar o casã, ea
aparþine familiei ºi niciun strãin nu îi simte spiritul,
nu este maleficã, nici binefãcãtoare. Balzac
construieºte în “Eugenie Grandet” o casãintrigã
intrigã: chintesenþa mediului de la care porneºte
ºi în care se desfãºoarã acþiunea romanului, cãci
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autorul, în demersul sãu de a recrea istoria
moravurilor de provincie, îºi derivã personajele
ºi conflictele de la imaginea panoramicã a vieþii
într-un oraº ca Saumurul. De aceea, textul începe
prin a focaliza pe locuinþa familiei ca o justificare
a destinului acestora. Crezul literar al realistului
francez poate fi ilustrat prin citarea descrierii ce
deschide romanul: detaliu realist, compoziþia
picturalã ºi adecvarea la adevãrurile timpului
demne de un istoric al caracterlor, toate se
regãsesc în imaginea strãzii ºi a casei domnului
Grandet. Un laitmotiv al descrierii - ce revine pe
parcursul textului chiar dacã acesta nu se mai
opreºte asupra imaginii locuinþei – este frigul ca
simbol al lipsei confortului. Lipsa cãldurii conferã
decorului sobrietate, dezvãluie absenþa
sentimentalismelor ºi rigurozitatea perceputã ca
valoare-mijloc pentru pãstrarea averii. Nostalgia
transpare prin descrierea frumuseþii trecute:
“Acest luxos decor [draperiile], atât de puþin în
armonie cu obiceiurile domnului Grandet, fusese
cumpãrat odatã cu casa, ca ºi cadrul gotic,
pendula, mobila tapisatã ºi colþarele de lemn
trandafiriu.” Acum, casa este “ºtearsã, rece ºi
mutã”, reparatã temeinic, dar grosolan, în absenþa
orcãrui reper estetic, totul existând doar în virtutea
utilitãþii. Aºa cum Poe îºi comparã interioarele cu
sicrie ºi cavouri, pentru fata avarului din Saumur,
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pentru mama ei ºi chiar pentru Nanon, casaintrigã este o închisoare care le limiteazã, le
ghideazã destinele, o strictã ºcoalã a exemplului
ale cãrei ziduri sunt conjuncturile nefaste ºi
puterea obiºnuinþei. ªi aceastã vilã are o camerã
interzisã care nu adãposteºte spirite sau obiecte
magice, dar conþine esenþa vieþii lui Grandet. Este
vorba despre biroul acestuia unde ia deciziile
financiare ºi unde se aflã seiful prea rar deschis
al familiei. Descoperind casa, vãrul de la Paris
are o imagine clarã a vieþii aici: “Când Charles
vãzu zidurile îngãlbenite ºi afumate ale cuºtii unde
scara cu balustradã putredã scârþâia sub paºii
bãtrânului, dezmeticirea lui merse în rinforzando.
[...] “Ce naiba m-a trimis tata sã fac aici?” se
întrebã în sine.” Casa-intrigã nu se distruge,
este conþinutã de finalul acþiunii, se regãseºte
oglinditã în deznodãmânt. Balzac alege sã o
pãstreze intactã, Eugenie ducând aceeaºi viaþã
ca mai înainte în aceleaºi camere friguroase,
urmând exemplul pãrinþilor sãi: “Mama avea
dreptate! suspinã printre lacrimi. Sã suferi ºi sã
mori.”
Asemãnãrile dintre casa domnului Grandet
ºi cea a lui Constantin Giurgiuveanu sunt
intenþionate, dar nu poartã urma epigonismului.
George Cãlinescu manipuleazã abil
intertextualitatea pentru a construi într-o manierã
originalã o frescã ce nu þine de perioadã sau de
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loc. Începând tot cu o descriere a strãzii, de data
aceasta din Bucureºtii începutului de secol XX,
autorul se opreºte asupra casei în aceeaºi
manierã ca Balzac, accentuând aparentul grad
avansat de deteriorare ºi soliditatea sfidãtoare a
construcþiei. Kitsch-ul dominã anticamera în care
intrã Felix, decoraþiile cu aspiraþii de antichitãþi ºi
eclectismul interiorului fiind afirmaþia statutului de
burghez al lui moº Costache, statut cimentat de
rãposata soþie. Casa este neprimitoare aºa cum
se aºteaptã de la un avar, dar se vede influenþa
beneficã a Otiliei. Aceasta nu este nicidecum ca
Eugenie, Cãlinescu se desprinde de modelul
balzacian pentru un altfel de deznodãmânt, fapt
reflectat ºi în casa-intrigã de pe strada Antim.
Contrastând cu imaginea unitarã a imobilului
Aglaei, camera Otiliei ce rupe sobrietatea ºi
rãceala îi anticipeazã aventurile. Aceasta este un
“ascunziº feminin” aglomerat, haosul este aici
atractiv prin delicateþe ºi eleganþã. Frumuseþea
neintenþionatã a interiorului trezeºte emoþie:
oglinda, tapetul ºi lipsa de formalitate, micile
obiecte pe care un tânãr nu este obiºnuit sã le
priveascã o caracterizeazã pe proprietarã fãrã
riscul de a îi anula farmecul prin explicaþie. Otilia
are cãrþi ºi îl trezeºte pe Felix cântând la pian.
Încãrcarea apãsãtoare a înaltului hol e
transformatã în camera Otiliei în dezordinea ce
relevã þesãtura unui suflet deloc simplu ce nu ar
fi putut urma exemplul tatãlui adoptiv ca ºi
Eugenie: “Felix se întinse din nou pe pat cu capul
pe un morman de perne decorative fãrã sã se
dezbrace. Era pregãtit sã nu se culce, ci numai
sã se odihneascã, intimidat de acest interior care
nu pãrea pregãtit sã-l primeascã.”
Vila San Girolamo în care îºi retrãieºte
povestea “Pacientul englez” nu este nici actant,
nici intrigã. Canadianul Michael Ondaatje
construieºte prin descrierea progresivã a casei
un alt fir epic al romanului care dezvoltã ideea
profanãrii, a pericolului ºi a împãcãrii cu exteriorul.
Descoperirea ºi “cucerirea” fostei mãnãstiri este
pentru Hana cãlãtoria iniþiaticã, mai puternicã
decât experiena rãzboiului. Deschise cãtre
vegetaþie de obuze, camerele sunt încã împânzite
de mine, de unde ºotronul atent prin bibliotecã ºi
prin dormitoare murdare. Plantele purificã
distrugerea ºi durerea, transformând vila într-un
monument al trecutului, al libertãþii, al lipsei de
constrângeri: Hana foloseºte crucifixul drept
sperietoare, fântâna de piatrã drept cadã ºi rafturi
de cãrþi pe post de scãri. Lãcaºul pacientului
englez sublimeazã realitatea ºi îºi alcãtuieºte o
atmosferã proprie, dar nu explicit, ca în nuvelele
fantastice, nu prin spirite sau magie, doar legând,
aducând împreunã. Firul epic axat pe casã este
liantul poveºtilor celor patru personaje, contextul
care nu determinã. Pe un perete din camera
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contelui este o frescã, iar biblioteca simbolizeazã
nu culturã, ci conservarea experienþelor unei alte
lumi, poveºtilor ce parcã aparþin casei, fãrã
continuitate sau importanþã pentru destinul
personajelor sale. Ambianþa în vila italianã este
de provizorat: “Fata prefera sã ducã un trai
nomadic în acea casã, cu aºternutul sau hamacul
dupã ea, dormind uneori în camera pacientului
englez, uneori pe hol, în funcþie de temperaturã,
de vânt, de luminã”. În casa din romanul lui
Ondaatje fiecare personaj capãtã roluri: Hana
este cea care curãþã ºi vindecã, Kip învinge
vestigiile rãzboiului ºi graniþele sentimentale,
pacientul englez ºi Caravaggio îºi povestesc
destinele, rãspunzând la întrebãri. Vila San
Girolamo nu se distruge, dar nici nu se conservã
dupã ce este pãrãsitã; ea înceteazã sã existe în
lipsa personajelor sale, nu mai trãieºte din
momentul în care s-au descoperit adevãrul ºi
limitele. Hana, Kip ºi David, toþi rãniþi de rãzboi
întocmai ca pacientul englez, pleacã din Italia cu
puterea de a se reconstrui sau de a se

autodistruge; deznodãmântul destinelor nu mai
þine de poveste. “Vila se cufundã în întuneric. Pe
culoar, lângã dormitorul pacientului englez, arde
ultima lumânare, încã vie în noapte.”
Casa-actant
Casa-actant, casa-intrigã ºi decorul ca
fir narativ nu sunt singurele categorii în care se
pot aºeza locuinþele literare, exemplele detaliate
aici nu sunt nici ele singurele, poate nu sunt nici
cele mai reprezentative. Am vorbit despre Eliade
ºi Poe, Balzac, George Cãlinescu ºi Michael
Ondaatje din pasiune, iar casele au fost alese cu
maximã subiectivitate. Sunt vile cu ferestre înalte
ºi holuri largi, cu scãri interioare ºi dependinþe.
Sunt alese poate din dorinþa de cunoaºtere a
poveºtilor din afara apartamentelor meschine, din
fascinaþia pentru case dãrãpãnate ºi din mila
pentru ruine, din sentimentul cã substanþiala
contribuþie a acestora la bine-cunoscuta acþiune
este trecutã cu vederea de cititori. Descrierea
unei case poate spune mai multe decât o sutã de
imagini.

ÎMPOTRIVA STILULUI RETORIC SI EXPRESIVIST
(sau Coincidenta la Hugo)
Monica OLARU – elevã a CNU între 1990-1997
olimpicã naþionalã la matematicã ºi englezã
admisã la Universitatea Bucureºti (lb. englezã)
bursierã a Universitãþii New York
absolventã a Universitãþii Stanford
doctorand al Universitãþii Chicago
în specialitatea literaturã comparatã
onceptul de “ stil ”, ca multe
dintre cuvintele-cheie din
estetica ºi istoria literarã, a
suferit dintotdeauna de
ambiguitate. Se poate referi la
caracteristicile
aparent
esenþiale ale unei perioade
istorice preocupate de detaliu,
opulenþã ºi intensitate
dramaticã ºi atunci îl numim stilul baroc. Poate
desemna conþinutul operelor care se ocupã cu
eroi mai scunzi, mai urâþi ºi mai lacomi decât noi
înºine, caz în care vorbim despre stilul comic.
Poate de asemenea descrie trãsãturile formale
ale unui discurs, precum faimosul stil indirect liber
în care Flaubert reda gândurile eroilor sãi. Deºi
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diferite, aceste definiþii ale cuvântului au în comun
faptul cã stilul este tratat ca un set de trãsãturi
imitabile, repetabile, ce se înfãþiºeazã noilor autori
sub forma unui manual care, urmat cu fidelitate,
poate genera, dupã formulele potrivite, opere în
stil baroc, comic, sau flaubertian. Aº numi drept
“retoricã” aceastã abordare a ideii de stil, pentru
cã, exact ca în retorica anticã, existã o artã
stilisticã (un meºteºug stilistic) relativ uºor de
predat ºi de reprodus, care genereazã obiecte
artistice destinate unui public calificat stilistic.
Astfel, cititorii de romane poliþiste sau
sentimentale continuã sã cumpere cãrþi la
standurile din aeroport, iar spectatorii de
telenovele continuã sã priveascã seriale infinite,
ambele categorii reînnoindu-ºi consumul în
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virtutea unei bine-stabilite retorici vizuale ºi
romaneºti.
La polul opus se aflã acea definiþie concisã
a stilului pe care o moºtenim de la Buffon, care a
declarat în secolul XVIII cã “stilul este omul”. Stilul
nu ar fi nici manierã superficialã de a reda un
discurs, nici predicatul unei perioade istorice, nici
calitatea esenþialã a unui gen literar precum
tragedia, comedia sau poemul epic. Dupã aceastã
definiþie, stilul ar fi acea esenþã inimitabilã a omului
Flaubert, omului Kafka, omului Herta Müller,
care se exprimã în producþia lor literarã indiferent
de formulele pe care le-ar urma sau le-ar înfrânge,
fiind imposibil pentru aceºtia sã exprime altceva
decât propria lor esenþã. Aº numi drept
“expresivistã” aceastã abordare a stilului, în mod
fundamental opusã celei “ retorice ” prin
inimitabilitatea care ar defini fiinþa profundã a
scriitorului sau artistului.
Mult iubitã de romantici, aceastã idee a
exprimãrii esenþiale a sinelui prin scriiturã este
însã infirmatã de dovezile pe care le avem la
îndemânã: scriitorii aceºtia inimitabili sunt de fapt
expuºi pastiºei. Existã pastiºe extrem de
competente dupã Byron, Dostoievski, Flaubert,
sau, minunea-minunilor, dupã Proust. Or, dacã
stilul ar fi omul în sensul precis al cuvântului,
pentru cã unicitatea subiectului este dincolo de
îndoialã, acesta nu ar fi imitabil, iar pastiºa ar fi
întotdeauna jalnicã ºi strãvezie.
Omul nu este imitabil, însã stilul sãu este.
Minunatele pasaje flaubertiene ale lui Proust,
atribuibile automatic lui Flaubert dacã nu am
cunoaºte adevãratul autor, dovedesc din plin
acest fapt. Mã declar deci împotriva abordãrii
retorice, dar ºi a celei expresiviste, respingând
ºi repetabilitatea formulei, dar ºi mitul unicitãþii
subiective.
Închei cu o o notã despre Victor Hugo.
Am recitit de curând Les Misérables ºi am fost
surprinsã de o trãsãturã stilisticã ce poate fi uºor
imitatã, însã care va rãmâne pentru mine “stilul
hugolian”. În nenumãrate episoade ale marelui
roman, naratorul reia povestea ca ºi cum aceasta
ar începe de la zero de fiecare datã. Iatã un
exemplu din capitolul terminal “Suprema umbrã,
suprema aurorã ”: “ Un om intrã [urmeazã
descriere fizicã; discurs direct]. Thénardier, cãci
despre el era vorba, fu foarte surprins” (etc). Este
greu de supra estimat de câte ori H u g o
reporneºte naraþiunea în termenii indefiniþi “un
om ”, “un prizonier”, “ un agent de poliþie”, “ o
prostituatã”, “un copil al strãzii”, pentru a revela
apoi cã era vorba de Javert, Jean Valjean, Fantine
sau Gavroche. Acest procedeu stilistic aºeazã
în faþa cititorului anonimatul primordial al
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personajului, anihilând unicitatea sa subiectivã.
Povestea pare a fi “doar” despre un om ºi nu
despre X sau Y; începem cu o formulã, un individ
fãrã prezenþã unicã ºi nu cu un erou sau un
protagonist. Pornim din spaþiul sociologic în care
un individ mãsoarã cât oricare altul ºi în care
amândoi sunt supuºi determinismului clasei
cãreia îi aparþin, sexului sau vârstei. Dar scriitorul
genial nu se ocupã cu sociologia, ci cu arta greu
imitabilã a romanului. Dupã un rãgaz în care
anonimatul personajului se destramã cu fiecare
descriere ºi fiecare cuvânt rostit de el, naratorul
ne anunþã ceea ce ºtiam deja: “Thénardier, cãci
despre el era vorba...” ºi “Jean Valjean, cãci el
era prizonierul cu pricina...” Iatã cã din anonimat
se naºte individul unic. Din retoricã sociologicã
se ridicã eroul romanesc.
Aceasta este una din funcþiile supreme ale
romanului ºi marca stilului hugolian: cititorul este
antrenat de-a lungul actului lecturii sã sesizeze
unicitatea ascunsã în indeterminare. “Un om” este
o simplã observaþie genericã ºi istoria a însemnat
nenumãrate proiecte pentru binele “omului” care
s-au destrãmat în crime împotriva unor oameni
preciºi, cu nume ºi feþe individuale. Or romanul
ne învaþã sã anticipãm cã “un om” va deveni prin
apropiere, atunci când îi aflãm povestea, eroul
Jean Valjean. Ce coincidenþã magicã ºi câte efecte
etice decurg din aceastã trãsãturã de stil.
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ÎN DULCELE STIL CLASIC
TIL-cuvânt polisemantic ºi
multilingvistic, cu o evoluþie mai
mult decât interesantã, trimite la
numeroase domenii de
activitate, este prezent în atât
de multe expresii încât o
abordare exhaustivã este sortitã
eºecului. Etimologic vorbind el
aparþine, fãrã îndoialã, scrisului. Îl gãsim în greaca
veche stylos ºi apoi în latinã stilus, denumind un
beþiºor lung, ascuþit la un capãt ºi plat la celãlalt
(condei). Capãtul ascuþit se folosea la desenarea
literelor pe tãbliþele cerate tabellae cereae, iar cel
plat servea la ºtergerea acestora prin nivelarea
stratului de cearã. De aici îndemnul magistrului
cãtre discipol “verte saepe stilum” (întoarce, din
când în când, condeiul!) pentru a-i atrage atenþia
cã trebuie sã corecteze mereu textul pânã atinge
expresia cea mai potrivitã.
În antichitatea latinã, lui Cicero, orator
celebru dar ºi teoretician al elocinþei universale,
îi revine meritul sã-i ofere cuvântului stilus sensul
figurat “fel de a scrie, modalitate proprie de a-ºi
expune opiniile”. În tratatele de retoricã De oratore
(Despre orator) ºi Orator (Oratorul) abordeazã
problemele importante ale pregãtirii unui tânãr în
domeniul elocinþei, complexitatea acestui domeniu
extrem de important într-un stat democratic,
precum ºi portretul oratorului ideal. Eloquens oratorul este cel care, în for sau la un proces
causa va vorbi astfel încât sã aducã argumente
probare, sã farmece auditoriul delectare, sã
impresioneze, sã convingã flectere. În discurs
argumentarea este o necesitate, delectarea
adaugã plãcerea suavitas, iar dacã a reuºit sã
impresioneze victoria este sigurã. Prin urmare,
valoarea unui orator este confirmatã în practica
vieþii de numãrul adversarilor pe care i-a învins
în dezbaterile publice sau în justiþie.
Cele trei îndatoriri ale oratorului enumerate
mai sus reflectã o îmbinare mãiastrã între
argumentare (conþinutul ideatic) ºi aspectul formal
care pleacã de la nivelul sunetelor pânã la cel al
frazei ºi al pãrþilor unui discurs. Vorbitorul îºi va
selecta probatoriul conform dublei întrebãri
pragmatice quid cuique prodest? (la ce ºi cui
foloseºte). În ceea ce priveºte forma, lucrurile sunt
mult mai complicate. Oratorul desãvârºit îºi va
adapta discursul în funcþie de condiþiile concrete:
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Irina Chiriþã - AMBIENT
calitatea auditorului, a probelor ºi a argumentelor,
devenind astfel un veritabil moderator al
materialului lingvistic.
Cicero distinge trei stiluri oratorice genera
dicendi, genus grande (mãreþ, grandilocvent),
tenue (subtil) ºi medium (de mijloc). Primul se
caracterizeazã prin abundenþa figurilor de stil, prin
grijã în alegerea cuvintelor, dar cei care-l practicã
fãrã talent ajung, uneori, sã dea la ivealã fraze
mult prea lungi ºi lipsite de claritate. Oratorii subtili,
îºi construiesc discursul bizuindu-se pe raþiune,
pe argumentarea logicã ºi neglijeazã aspectul
formal. Arpinatul nu neagã faptul cã în fiecare
dintre aceste stiluri au strãlucit câþiva, dar atrage
atenþia cât de uºor poþi eºua abuzând de
aspectele unuia. Al treilea stil oratoric este
apreciat de Cicero ca fiind unul ce curge (fluid) în
mod natural: Vorbirea lui curge, dupã cum se
spune, mereu la fel, fãrã sã se distingã prin altceva
decât prin claritate ºi ordine, sau adaugã, ca la o
coroanã, unele panglici ºi coloreazã tot discursul
cu câteva figuri de vorbire sau de cugetare.
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ªi iatã cum s-a ajuns la principala
caracteristicã a clasicismului antic: echilibrul
modus , mãsurã, greu de atins, la care s-a
raportat ºi filosoful Seneca , acest Cicero al
secolului I p, Chr., preocupat de stil-elocutio. În
unele dialoguri ºi în câteva scrisori (100, 114, 115),
adresate discipolului ºi prietenului sãu Lucillius
afirma cã modul de exprimare se schimbã mereu
în funcþie de felul de viaþã al cetãþii. ªi el considerã
foarte important conþinutul, mesajul pe care
vorbitorul vrea sã-l transmitã, sfãtuindu-l pe
Lucillius sã se preocupe mai mult de ce vrea sã
spunã decât de cum va spune. Criticã vehement
stilul preþios ºi decadent ce cultivã simetria ºi
armonia exageratã, îndepãrtându-se de echilibrul
dintre formã ºi fond. O astfel de scriiturã este
comparatã cu o coafurã extrem de sofisticatã,
“aºezatã cu mâna” a unui tânãr de la care nu poþi
aºtepta nimic serios, nimic puternic. Atunci când
conþinutul de idei este lipsit de consistenþã, întreg
discursul se prãbuºeºte, asemenea unei
persoane cãreia i s-a distrus coloana vertebralã.
Am folosit termenul discurs la modul
generic, înþelegând, de fapt, orice acþiune în care

sunt folosite cuvinte. Poate este momentul sã-l
lãsãm pe Cicero , dupã douã milenii, sã ne
aminteascã un lucru pe care se pare cã cei mai
mulþi l-am uitat ºi anume cã în orice acþiune trebuie
sã ne raportãm la ceea ce se cuvine, etimologic
decenþã, de vreme ce în latinã verbul decet
înseamnã se cuvine. “Dar ce este esenþial întrun discurs ca ºi în toate celelalte lucruri este
dreapta judecatã (ratio). Cãci într-un discurs, ca
ºi în viaþã, nu e nimic mai greu decât sã vezi ce
se cuvine (decet). Grecii numeau aceasta
“prepon”, noi i-am putea spune foarte bine
“decorum”; despre aceasta se dau multe reguli
foarte bune ºi lucrul meritã sã fie foarte bine
cunoscut; necunoaºterea lui duce la multe greºeli,
nu numai în viaþã, dar foarte adesea ºi în oratorie.”
(Cicero, Orator, XXI, 2)
În speranþa cã am deschis niºte pagini de
referinþã ale culturii universale, lãsãm pe seama
altora descifrarea poeziei lui Nichita al cãrui titlu
ne-am permis sã-l împrumutãm.

prof. Elena SOARE

DEMONISM SI DIVINITATE
Modalitãþi ale fantasticului în “Domniºoara Christina” de Mircea Eliade ºi
“Cãprioara din vis” de V
Voiculescu
Vasile
asile V
oiculescu

Oana BOGZARU
clasa a X-a F

i r c e a E l i a d e ºi V a s i l e
Voiculescu sunt fãrã îndoialã doi
mari creatori de prozã fantasticã
în literatura româneascã, fiecare
creându-ºi propria concepþie
despre aceastã întrepãtrundere
dintre real ºi ireal, sacru ºi profan
ºi nu în ultimul rând cotidian ºi
fabulos. Se cuvine sã începem cu o definiþie a
fantasticului, nu în ideea de a-l concretiza, ci
pentru a înþelege pe cât posibil acest flux
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continuu de imaginaþie ºi mister. Jean Fabre
considera cã tocmai realul duce la existenþa
fantasticului afirmând cã: “Fãrã realism nu existã
odorov considerã
Todorov
fantastic”, pe când Tzvetan T
cã “ Fantasticul este ezitarea cuiva care nu
cunoaºte decât legile naturale pus faþã în faþã cu
un eveniment în aparenþã supranatural.” Însã
E l i a d e ºi-a întemeiat propria definiþie a
fantasticului, afirmând cã acesta apare la
interferenþa dintre planul sacru ºi cel profan, ori
“ Domniºoara Christina ” este un exemplu
concludent pentru a observa aceastã teorie.
Nuvela se deschide cu imaginea familiei
Moscu, o familie chiar ºi în aparenþã stranie,
alcãtuitã din personaje neliniºtite, ce par cã ascund
ceva, domnul Nazarie afirmând despre doamna
Moscu: “cã ar fi suferi de o extenuare cronicã,
asta ar însemna un fel de moarte opritã în loc...”.
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Irina Chiriþã - NEVERMORE
Încã de la început atmosfera creatã este una de
teamã cu o puternicã intensitate emoþionalã,
cititorului fiindu-i creatã o stare de spaimã. Spre
deosebire de aceasta, “Cãprioara din vis” începe
cu o replicã “De aceea eu cred în vise..” ce
introduce direct cititorul în miraculos, deºi pe
parcurs tinde sã devinã o discuþie ºtiinþificã asupra
tehnicii viselor si numeroaselor interpretãri ale
acestuia. Astfel, atmosfera diferã în cele douã
nuvele, cãci sentimentul de fricã devine tot mai
proeminent de-a lungul lecturãrii “Domniºoarei
Christina”, pe când “Cãprioara din vis” pãstreazã
o nuanþã de feeric ºi miraculos.
În punctul culminant al celor douã nuvele,
atenþia este captatã de iubirea ce se înfiripã în
sufletul personajelor principale. În opera lui
Eliade, iubirea purã dintre Egor ºi Sanda este
întreruptã, acaparatã de prezenþa seducãtoare a
Christinei. Seducþia la cei doi autori se poate
interpreta prin etimologia cuvântului “seduco,
seducere ”, ce semnificã luarea de-o-parte,
cãlãuzirea pe drumul artei, dar ºi în lumea
fantasticului. Pe parcurs, aceastã seducþie va
deveni una misticã, menitã sã schimbe destinul
personajelor. Însã Egor nu este sedus imediat de
prezenþa Christinei, ci are loc o seducþie
premergãtoare realizatã de portretul ei. Tabloul
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apare in nuvela lui E l i a d e ca simbol al
transcenderii spre lumea demonicã a strigoiului,
ce are puterea de a se regenera prin recreare.
Pãtruns în acest real deformat, Egor primeºte
semne precise din partea strigoiului prin diferite
versuri din “Luceafãrul”: “Cãci eu sunt vie, tu eºti
mort”, dar ºi prin basmul ce i-l povesteºte Simina.
Artistul, la început, ezitã sã creadã în existenþa
strigoiului “Sper sã nu crezi ºi d-ta acelaºi lucru,
vorbi el cu oarecare ironie în glas...”, dar odatã
cu apariþiile tot mai concrete ale Christinei renunþã
la aceastã ezitare ºi odatã cu el ºi cititorul.
În “Cãprioara din vis” miraculosul îºi face
apariþia odatã cu deschiderea cerurilor de
Boboteazã când Irina îl anunþã pe vânãtor: “Fii
cu bãgare de seamã... mâine searã e ajunul
Bobotezei, când visele au tâlc. Þine minte ce þi
se aratã. Câteodatã e chiar ursita .” Mircea
Eliade amintea în lucrarea sa “Mitul eternei
reîntoarceri ”, cã în acel moment mitic (cele
douãsprezece zile care despart Crãciunul de
Boboteazã) existã speranþa cã abolirea timpului
este posibilã, deoarece lumea este aneantizatã
ºi recreatã. În “Cãprioara din vis” are loc o astfel
de abolire a timpului prin transcenderea
personajului în lumea miticã.
De-a lungul lecturãrii celor douã nuvele
se observã apariþia acestei falii foarte bine
conturate cu atât mai mult cu cât suntem introduºi
în sfera fanstaticului prin acelaºi procedeu ºi
anume: visul. Acesta devine un “vehicul” menit
sã asigure transcenderea personajelor într-o
lume paralelã. Visul apare în nuvela lui
Voiculescu ca mijloc de realizare a fantasticului,
iar interpretat din punct de vedere psihologic el
capãtã semnificaþii simbolice. Conform teoriei lui
C.G.Jung , aceste vise sunt declanºate în
inconºtientul colectiv ce existã nediferenþiat la
fiecare om ºi care se manifestã într-un moment
de cumpãnã în viaþa acestuia. În “Cãprioara din
vis” inconºtientul aduce prin intermediul visului,
imaginea arhetipului care a descoperit arta
vânãtorii. Prin urmare, personajul lui Voiculescu
ia contact cu istoria lumii printr-o simplã imagine
atemporalã ce îi reveleazã propriul destin. În
nuvela lui Eliade visul se manifestã ca o profeþie
în care Prajan, prietenul decedat al lui Egor, îl
avertizeazã: “pãzeºte-te bine, cãci eºti într-o
mare primejdie...”, ca apoi sã se transforme întrun mijloc de încãlcare a barierei dintre materie ºi
spirit.
Frumuseþea neobiºnuitã a portretului
Christinei pune stãpânire pe Egor, realizându-se
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o transcendere ce se sfârºeºte odatã cu
distrugerea acestuia. Sentimentul de eliberare din
forþele maleficului este descris “ca o febrã care îl
purta ºi-l cobora din vis”. Astfel, în “Domniºoara
Christina” visul devine un instrument al voinþei
malefice pe când în “Cãprioara din vis” devine
elementar. În timp ce Eliade contureazã teama
ce pãtrunde în sufletul omului când este pus faþã
oiculescu
Voiculescu
în faþã cu o fiinþã din altã lume, Vasile V
prezintã experienþa omului ce este transportat în
timpul mitic pentru a fi iniþiat în arta vânãtorii la fel
cum a fost iniþat primul om de cãtre zeiþa Diana.
Se creeazã în cititor ezitarea de a crede cã Irina
este chiar zeiþa Diana, fiind ºi cea care îl
avertizeazã pe sculptor cã va avea o experienþã
unicã dacã este “cu bãgare de seamã”, la fel cum
va exista în cititor ezitarea de a crede cã
domniºoara Christina a fost distrusã de cãtre
Egor.
Întâlnim în cele douã nuvele motivul omului
care “trebuie ales, care a fost ales”. Suntem puºi
in situaþia de a ne gândi cã trebuie sã ºtii sã
priveºti cerurile când se deschid, cã trebuie sã
ºtii “sã simþi cum cineva se apropie de tine ºi se
pregãteºte sã te asculte, cineva pe care nu-l vezi,
dar a cãrui prezenþã o simþi în bãtaia sângelui ºi
o recunoºti în sclipirea ochilor vecinului tãu.” Stilul

Irina Chiriþã - DEMONISM

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

aparent simplu al celor doi scriitori duce la apariþia
elementului fantastic doar prin expresii figurate,
foarte curente, care desemneazã dacã sunt
înþelese literal, un eveniment supranatural, dar
cãrora le este subtil exploatat sensul conotativ.
Fantasticul în “Domniºoara Christina” se
contureazã treptat, devenind evident cã în spatele
acestei familii ciudate ºi a iubirii dintre Egor ºi
Sanda, se dã o luptã crâncenã între malefic ºi
divin. Eliade surprinde ezitarea omului între
demonism ºi divinitate, dar ºi puterile covârºitoare
ale acestora. Egor este ales datoritã sufletului sãu
de artist, dar este pus ºi în situaþia de a-ºi proteja
iubita ºi totodatã de a se salva pe sine din ghearele
demonului ce pusese stãpânire pe întreaga
moºie. Astfel, forþa care îl împiedicã pe Egor de a
se lãsa cu totul în voia Christinei este chiar iubirea
ce i-o poartã Sandei. Aceastã fãrâmã de puritate
ce existã în sufletul sãu îl ajutã sã reziste în faþa
demonului, dar nu este suficientã pentru a o salva
pe Sanda, cãci ea poartã sângele Christinei. Pus
faþã în faþã cu dorinþa demonului de a avea o putere
eternã ºi de a cãpãta nemurirea, Egor se
foloseºte de credinþa în Dumnezeu ºi încearcã
sã distrugã lumea sacrã ce a tulburat-o pe cea
profanã.
La Voiculescu, natura, animalul capãtã
semnificaþii mitico-magice, pe când la Eliade
fantasticul irupe sub semnificaþiile superstiþiilor ºi
a coincidenþelor. Intrãm astfel într-o sferã a
pandeterminismului ce se manifestã în ambele
nuvele prezentate aici, dar ºi în alte scrieri ale
autorilor. Este de amintit faptul cã ºi Voiculescu
a prezentat într-una din nuvelele sale “Iubire
magicã”, strigoiul ce capãtã chip de femeie pentru
a atrage ºi a fermeca omul. Acolo strigoiul se naºte
din magie ºi moare tot sub puterea covârºitoare
a acesteia.
Un alt motiv pe care îl vom întâlni la ambii
scriitori va fi acela de sacralizare a omului, cãci
atât Egor, cât ºi vânãtorul sunt purtaþi în lumile
mitice când omul era pus în situaþia de a lupta cu
ispita, cu demonul ca mai apoi sã fie ajutat de
forþa divinã, de zei, sã gãseascã calea cea dreaptã
fie cã în “Cãprioara din vis” aceastã cãlãtorie se
poate realiza prin metempsihozã, sau ca în
“Domniºoara Christina ” într-o zonã aproape
izolatã, scoasã din timpul obiºnuit. Aparent,
subiectul este simplu. Un vânãtor îºi aflã
adevãrata vocaþie prin intermediul unui vis
profetic. Aceastã aparentã simplitate se
împleteºte cu supranaturalul, creând experienþa
fantasticã în universul nostru imaginar. Astfel
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ajungem în ipostaza de a afirma cã ceea ce ne
oiculescu în nuvela sa este
Voiculescu
prezintã Vasile V
perfect real, iar tocmai acest real uluitor devine
fantastic. Pentru cineva care nu crede în puterea
visului sau a inconºtientului aceastã nuvelã va
pãrea una fantasticã cu un subiect imaginar ºi
nu o imagine a ceea ce se petrece cu adevãrat
în mintea omului datoritã unor forþe total
oiculescu
Voiculescu
necunoscute lui. Dacã Vasile V
deschide o poartã prin intermediul inconºtientului
suprizând macrocosmosul, Mircea Eliade
transcende barierele realului pentru a ne transfera
într-un spaþiu atemporal la limita dintre sacru si
profan.
Fantasticul la Mircea Eliade apare mult
mai complex, cãci sunt introduse mult mai multe
elemente simbolistice care declanºeazã misterul,
existând ºi o strânsã relaþie între personaje.
Strigoiul domniºoarei Christina este
metamorfozat într-o femeie cu o puternicã forþã
de atracþie: “Incest, crimã, nebunie-amantã,
sorã, înger, totul se aduna ºi se mistuia alãturi
de carnea aceasta incendiatã ºi totuºi fãrã viaþã”,
un demon care distruge liniºtea cotidianã. În
acest spaþiu, cea care dominã este forþa maleficã
ºi nu cea divinã ca în “Cãprioara din vis”, o forþã

maleficã capabilã sã tulbure ºi puritatea unui copil.
Aici sufletul de copil nu apare ca un remediu
împotriva rãului, ci, din contrã, ca o forþã a
acestuia. Uciderea Siminei se realizeazã chiar
în lumea demonului, cãci coborârea lui Egor în
pivniþã echivaleazã cu coborârea în Infern. Copilul
aparþine forþei malefice, iar stârpirea demonului
trebuie sã aibã loc în lumea acestuia. Transpus
în universul demonic, omul se simte neputincios,
simte apropierea pãcatului “Þi-e fricã de sânge,
þi-e fricã de chiar viaþa ta, de destinul tãu de
muritor”, cãci dacã vânãtorul trãieºte o recreaþie
a artei, Egor este transpus într-o lume a haosului.
Stilul fantasticului la cei doi scriitori nu este unul
grotesc, ci din contrã este un fantastic în care
dominã lirismul ºi în care apar teme ce l-au
neliniºtit dintotdeauna pe om. Existenþa
demonului, puterea acestuia de a poseda,
pãtrunderea lui dincolo de credinþa noastrã,
creaþia ce se realizeazã dincolo de realitatea
oamenilor, descoperirea destinului în universul
imaginar, toate acestea sunt întrebãri existenþiale
cãrora omul le-a cãutat rãspunsuri de-a lungul
vieþuirii sale, iar fantasticul oferã propriul lui
rãspuns.

DESPRE STILUL BAROC
arocul trebuie sã fie tratat ca un
fenomen stilistic. El se manifestã
drept un curent artistic (într-un
interval cuprins între finele
secolului al XVI-lea - în unele
zone chiar de la începutul acelui
secol - ºi mijlocul veacului al XVIIIlea). Acesta este marele moment istoric al
barocului. Barocul poate fi privit ºi ca tip artistic,
din aceastã perspectivã dezvoltându-se de mai
multe ori în decursul istoriei drept un fenomen de
viaþã, un sentiment. Vom încerca sã abordãm mai
ales aceastã înþelegere ultimã a termenului.
Iatã câteva trãsãturi definitorii ale epocilor
de facturã barocã: atmosfera strãlucitoare, de lux,
somptuozitatea materialelor preþioase (drapaje
grele, brocarturi bogate, dantele fine, stofe ºi
þesãturi de artã, tapiserii, ceramicã, sticlãrie,
oglinzi, aur, argint, fildeº, diamante, marmurã,
pietre semipreþioase). Totul se caracterizeazã
prin abundenþã, structurã arborescentã, extremã
proliferare. Motivul central este perla, care
reprezintã integral o valenþã esenþialã a barocului:
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splendoarea compensatorie. Perfecþiunea ei se
naºte din armonia contrariilor: strãlucire ºi paloare
melancolicã, precizie geometricã ºi topire prãfuitã
a conturului, componenþã solidã ºi aparenþã
lichidã, cãldurã ºi rãcealã (asemãnãtoare cu
lacrima). Asocierea paradoxalã dintre strãlucire
ºi obscuritate este adevãratul punct de plecare
al stilului. Se adaugã motivul lumii ca teatru sau
cel al vieþii ca vis.
Cãlãtorind în spaþiu ºi în timp, descoperim
epoci de facturã barocã în care trãsãturile
menþionate mai sus sunt întâlnite cu prisosinþã.
Fenicienii au inundat lumea veche cu produsele
lor legate de materia frumoasã, de mare preþ:
aurul, argintul, purpura, parfumurile rare, sticlãria
artisticã. Fenicia a devenit astfel un focar al
strãlucirii materiale. India este un alt spaþiu care
a oferit surse barocului. Arabii au adus prin
noþiunea de arabesc o uluitoare aglomerare a
ornamentelor, alãturi de: beþie, vis, voluptate,
durere intensã, iniþiere în calea înþelepciunii. Asia,
în general, reprezintã o permanentã dimensiune
barocã. În Europa, cultura elenisticã ºi romanã
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remarcã caracterul teatral al timpului, cultivând
motivul lumii ca teatru, ca iluzie (impus de stoici).
Momentul mare al barocului aduce o expansiune
a stilului care îmbracã cele mai variate nuanþe ºi
registre dupã împrejurãrile mereu altele ale fiecãrei
regiuni unde manifestãrile au fost sincrone:
Portugalia, Spania, Þãrile de Jos, Italia, Anglia,
Germania, Rusia. Numai acum, în acest mare
interval istoric (prezentat la începutul eseului), se
poate vorbi despre o expresie integralã a
barocului. Prelungiri ale stilului baroc se constatã
spre sfârºitul secolului al XIX-lea (fin de siécle)
ºi în primele decenii ale secolului al XX-lea, aria
manifestãrii sale reducându-se însã numai la
câteva centre.
Putem aplica ideea de baroc la naturã,
ilustrãrile trimiþând spre aceleaºi trãsãturi pe care
le regãsim ºi în cadrul barocului artistic. Amurgul
care aduce culorile unui cer magnific, creator de
melancolie, strãlucirea crepuscularã a toamnei
care evocã splendorile baroce, cascada ºi
fântânile arteziene cãpãtând formã de orgã, de
coadã de pãun, grãdinile în care armoniile vizuale
se împletesc cu cele olfactive întãresc ideea
existenþei unui baroc ºi în naturã. Dintre cele patru
elemente naturale, douã sunt baroce: apa ºi focul.
Atributul comun al celor douã este strãlucirea.
Vom încheia demersul de faþã cu o scurtã
prezentare a barocului românesc. Istoria culturii
ºi a literaturii noastre oferã destule exemple de la
Neagoe Basarab la Mircea Cãrtãrescu . Ne
oprim doar la câteva nume relevante: Miron
Costin, Dimitrie Cantemir, Ion Budai-

Maria Magdalene - Caravaggio
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Fata cu cercel de perlã - Johannes V
ermeer
Vermeer

D e l e a n u, M i h a i E m i n e s c u, A l e x a n d r u
Macedonski , Mihail Sadoveanu , Mateiu I.
Caragiale, Tudor Arghezi. Istoria Hieroglificã
a lui Dimitrie Cantemir barochizeazã totul, de
la mãºtile specifice stilului pânã la volutele baroce
ale frazei: “Iarã deasupra temeliii, pânã supt
streºinele cele mai de gios, patru pãreþi din patru
marmuri de porfirã încheiaþi era, adecã fietecare
pãrete dintr-un marmura sta ºi încheietura în
colþuri, pe unde, sau cum s-au împreunat, nu
ochiul muritoriu, ce aºeºi mai ºi cel nemuritoriu,
precum n-ar fi putut alege îndrãznesc a dzice.
Tot pãretele de sus pânã gios neted ºi decât
diamantul mai luciu era, atâta cât dzua lumina
soarelui ca printr-un prea curat criºtal înluntru
pãtrundea ºi lumina dinluntru cu cea dinafarã una
sã fãcea, atâta cât nu mai puþinã luminã în capiºte
decât în aer era”.
Eminescu aduce în Glossã o viziune tipic
barocã: ideea lumii ca teatru, prezenþa mãºtilor
care defileazã în carnavalul amãgitor al vieþii, o
deosebitã ingeniozitate în realizarea poeziei cu
formã fixã: “Alte mãºti, aceeaºi piesã,/ Alte guri,
aceeaºi gamã,/ Amãgit atât de-adese/ Nu spera
ºi nu ai teamã ”. În poemul N o a p t e a d e
decembrie , Alexandru Macedonski descrie
Bagdadul cu mult fast, cu rafinament, imaginile
fiind luxuriante: „Bagdadul! Bagdadul! ºi el e
emirul... –/Prin aer, petale de roze plutesc…/
Mãtasea-nfloritã mãritã cu firul/ Nuanþe, ce-n
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umbrã, încet, veºtejesc... –/Havuzele cântã... –
voci limpezi ºoptesc…/ Bagdadul! Bagdadul! ºi
el e emirul”. Tot în Asia, eminamente barocã, este
Bizanþul strãlucitor care ascunde semnele
declinului, aºa cum apare prezentat de cãtre
Mihail Sadoveanu în romanul “Creanga de
aur” : „Pãunii cei vii, suiþi pe trepte de piatrã, în
unghiurile grãdinilor, pãreau ºi ei pãzitori ai tãcerii
de sarã. De la o vreme, urechea lor se deprinse
ºi cu susurul moale al tufiºurilor înflorite ºi al
apelor care curgeau în havuzuri”. În “Craii de
Curtea-V
eche”, Mateiu I. Caragiale prezintã
Curtea-Veche”
o lume coloratã, crepuscularã, moºtenire a
Bizanþului într-un Bucureºti decadent: „ La

belºugul de abanos ºi de mahon, de mãtãsãrii,
de catifele ºi de oglinzi – acestea de toatã
frumuseþea, fãrã ramã ºi cât peretele – iubirea de
flori a chiriaºului, împinsã la patimã, adãoga o
nebuneascã risipã de trandafiri ºi de tiparoase
[...]” ªi romanul Orbitor al lui Mircea Cãrtãrescu
este sub semnul splendorii baroce, atât în ceea
ce priveºte viziunile onirice, motivele, cât ºi prin
rafinamentul frazei.
În concluzie, se poate afirma cã barocul
este un fenomen complex, încercarea de faþã
propunând sã atragã atenþia asupra acestui lucru.

prof. Crina CAPOTÃ

STATUTUL SOCIAL AL INTELECTUALULUI
ÎN EVUL MEDIU
Cristian VECHIU
student al
Facultãþii de Filosofie
Universitatea Bucureºti

roblematica rolului ºi a funcþiei
exercitate de intelectual în perioada
Evului Mediu în Europa s-a impus
ca un subiect de referinþã pentru o
gamã largã de studii ºi cercetãri
istorice, sociologice, filosofice,
antropologice, etc. Fie cã aduc în
prim plan figura umanistului sau a spiritului
renascentist, acestea emit o interogaþie cu
valoarea aproape holisticã asupra societãþii
medievale ºi a raporturilor social-politice ce o
guvernau. Ancorat în acest angrenaj, intelectualul
devine variabilã dependentã, înlesnind în acelaºi
timp prin studiul sãu o “privire” criticã asupra
relaþiilor dintre instanþele dominante (papalitate ºi
monarhie). Prezenta lucrare îºi propune sã
realizeze o succintã analizã asupra eºecului
parþial al intelectualului universitar în a se constitui
în o “corporaþie” autonomã faþã de influenþele ºi
presiunile instanþelor dominante. Misiunea
asumatã nu este aceea de a dezvolta un studiu
exhaustiv, ci de a propune ºi iniþia o scurtã temã
de reflecþie, ce poate fi ulterior amplificatã. Astfel,
principalele aspecte care au fost punctate, se
concentreazã pe explicarea terminologiei
întrebuinþate, pe identificarea momentului istoric
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în care intelectualul îºi face apariþia pe scena
medievalã ºi pe raporturile de congruenþã ºi de
rupturã specifice triadei universitar-papalitatemonarhie. Nu în ultimã instanþã, acest demers
poate contura problematici care au rãmas actuale
lumii intelectuale, þinând cont cã tipologia aceasta
a fost în contiunã cãutare pentru a-ºi gãsi un loc
în societate. Pentru aceasta, plec de la
presupoziþia cã problematicile anterioare pot
explica, determina ºi influenþa problematici
ulterioare. Am preferat sã nu punctez în mod direct
ceea ce apropie intelectualul de azi de cel al
perioadei descrise aici ºi nici ce ne desparte.
Cititorul este liber sã regãseascã, sã întrevadã
de unul singur asemãnãrile ºi deosebirile.
Motivaþia pentru o asemenea soluþie stã poate ºi
în faptul cã de prea mult timp omul (post)modern
îºi clameazã unicitatea, originalitatea,
autenticitatea, uitând, ignorând sau pur ºi simplu
necunoscând cã nici nu a inventat el roata, nici
nu a descoperit el focul...
Clarificãri conceptuale
Pentru o mai bunã înþelegere a subiectului
propus, trebuie sã avem în considerare în primul
rând care este semnificaþia termenului intelectual
în Evul Mediu. De fapt, din ce moment intrã-n uz
acest termen ºi cum este folosit el în primã
instanþã? Conform cu ceea ce ne spune
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, “un om
nãscut între anii 1000 ºi 1400 ar fi înþeles termenii
“femeie” (mulier), “cavaler” (miles), “cetãþean”
( urbanus ), “negustor” ( mercator ), “sãrac”
(pauper)- la care eu aº adãuga ºi pe cei de cleric
(clericus) ºi monarh (dominus)- dar n-ar fi priceput
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însã semnificaþia cuvântului “intelectual”
(intellectualis)”. Cu toate acestea nu putem vorbi
despre noþiunea de “intelectual” ca fiind
inexistentã; în perioada Evului Mediu timpuriu se
utilizeazã frecvent adjectivul “intelectual” în
legãturã cu diverse substantive, precum
“substanþã”, “cunoaºtere”, “plãcere”, “virtute” sau
“spirit”. Aºadar, prin “intelectual” nu se desemna
o categorie de persoane, aºa cum vor proceda
modernii începând cu a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea, ci o calitate. Însã cui i se adresa
aceastã calitate ºi dupã ce criterii? Atribuind unui
medieval calitatea de intelectual de fapt identificãm
în principiu activitatea sa, fiindcã acesta este un
tip special de individ care practicã o profesie
aparte. El nu este angrenat asemenea majoritãþii
oamenilor din perioada respectivã în “munca cu
mâinile”, ci el lucreazã cu mintea ºi cuvântul. Un
astfel de individ este fãrã îndoialã conºtient de
marea deosebire dintre el ºi ceilalþi oameni, aºa
cum ºi ceilalþi îi recunosc prin atribuirea calitãþii
de intelectual un statut aparte, chiar dacã existau
ºi opinii negative ºi discreditorii la adresa lui.
Astfel, nu se poate obiecta cã întrebuinþarea
termenului de intelectual ar fi anacronicã atunci
când ne referim la perioada Evului Mediu, de
vreme ce era înrãdãcinatã, poate chiar din timpul
domniei carolingiene, conºtiinþa cã existã o
“categorie de oameni” (impropriu spus) care se
distinge în raport cu celelalte clase sociale: pe
de o parte cu feudalii, aristocraþia ºi clerul (deºi
în special la începuturi, dar ºi mai apoi,
intelectualul este la origini un reprezentant al
Bisericii), iar pe de altã parte cu cei care fãceau
parte din rândurile plebei (negustori, meºteºugari,
comercianþi, þãrani). Unitatea acestei clase este
însã infirmatã de diferiþii termeni ºi conotaþiile
aferente acestora prin care sunt desemnaþi cei
care se îndeletnicesc cu “munca minþii”,
instituindu-se un tip de ierarhizare. Noþiunea de
intelectual este ºi un indicator privind raporturile
cu celelalte clase sociale, dar ºi gradul de
autoritate sau independenþã faþã de cele douã
puteri ale vremii, Biserica ºi monarhia. Astfel,
pentru a desemna intelectualul, se puteau utiliza
termeni ca: magister ºi professor, în cazul în care
se fãcea referire la cineva care preda ºi avea
studiile finalizate, erudit ºi doct, atunci când se
aveau în vedere persoane ce au citit mult, dar au
ºi studiat, fãrã sã predea însã, filosof, prin
raportare la indivizi ce aveau o culturã clasicã
(aºadar aplecare cãtre studiul anticilor) ºi care
de obicei nu fãceau parte din rândul clerului,
oameni ai ºtiinþei (viri scientifici), pentru aceia care
erau preocupaþi îndeosebi de studiul unor domenii
ca medicina, fizica, geografia, dreptul, ºi care, la
rândul lor, aparþineau de cele mai multe ori laicilor,
ºi litterati prin care nu se numea prea clar o
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activitate specificã, ci mai degrabã era un termen
ce îngloba mulþimea tuturor celor care ºtiau bine
sã scrie ºi sã citeascã, fiind capabili sã þinã
discursuri, oratorii, lecþii, predici. Aceºtia din urmã
sunt cei mai numeroºi dintre intelectuali, iar figura
lor se confundã cu cea a clericului.
Intelectualul medieval - apanajul
Occidentului
Apariþia intelectualului pe scena societãþii
medievale este un specific al Europei Occidentale
ºi e strâns legatã de douã fenomene: pe de o parte
cel al dezvoltãrii urbane, fiindcã aºa cum observa
ºi Jaques Le Gof
Gofff “o datã cu apariþia oraºelor,
se naºte în Occident ºi intelectualul”, iar “evoluþia
ºcolii se înscrie în revoluþia urbanã a secolelor
X-XIII-lea”, ºi pe de altã parte de activitatea
Bisericii. Dar aceastã activitate s-a dovedit în timp
a fi nu întotdeauna beneficã, astfel încât, prin
tendinþa de laicizare se ivesc conflicte greu de
conciliat între intelectualul vremii ºi cler. E greu
de contestat influenþa majorã pe care clerul a
exercitat-o în legãturã cu dezvoltarea
învãþãmântului ºi cea culturalã, îndeosebi în
primele veacuri de dupã secolul al VII-lea, dar,
treptat, se înregistreazã o rupturã între învãþatul
bisericesc ºi cel laic, ceea ce a condus în mod
inevitabil la un sentiment de incongruenþã între
idealurile ºi valorile lor. Organizarea
învãþãmântului în universitãþi a fost decisivã în

foto: Georgiana Nedelcu (XI F)
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acest sens, întrucât universitarii vor pãrãsi
interesul pentru cãrþile ºi învãþãtura sfântã, în
favoarea studiului filosofic, ºtiinþific sau artistic.
Între traducãtorul care lucra în scriptorium precum
un meseriaº sau acel magister de pe lângã o
mãnãstire ori de la curtea regelui franc Carol I ºi
profesorul de Universitate din secolul al XIII-lea
este o deosebire semnificativã.
Universitarul nu mai manifestã intenþia de
a recunoaºte autoritatea episcopilor locali ori a
monarhului, ci doreºte sã îºi organizeze
corporaþia din care face parte în mod autonom.
Intelectualul universitãþilor nu este interesat sã se
identifice cu clerul ºi misiunea acestuia, el este
în cãutarea unei identitãþi proprii. Astfel, o mãrturie
din secolul al XIII-lea ne relevã faptul cã “uneori
orice litterati este numit în mod impropiu cleric,
pentru faptul cã toþi clericii trebuie sã fie litterati”.
Observãm cã Biserica încearcã, aºadar, sã
pãstreze acest raport de echivalenþã între
intelectual ºi cler. Reacþiile însã nu au întârziat
sã aparã. Pânã în secolul al XII-lea, mãnãstirile
ºi episcopii locali decideau în bunã parte
organizarea socialã în comunitãþile de care
aparþineau. Dupã acest secol însã, încep
disensiunile între autoritãþi: atât monarhii erau
interesaþi sã treacã în subordonarea lor
principalele centre de învãþãmânt, deoarece ar fi
beneficiat prin asocierea cu numele acestora de

Irina Chiriþã - ETERIC
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prestigiu ºi ar fi avut în acelaºi timp de unde sã
recruteze funcþionari capabili, cât ºi episcopiile,
fiindcã era înrãdãcinatã credinþa confrom cãreia
“învãþãmântul este o funcþie a bisericii”. Anterior,
cele douã puteri (spiritualã ºi profanã)
colaboraserã pentru crearea ºi administrarea
unor centre de învãþãmânt, cel mai elocvent
exemplu fiind perioada carolingianã, când la
curtea regelui, dar ºi în jurul unor mari mãnãstiri
din apropierea acesteia, se manifestã primele
tendinþe pre-intelectuale, menite sã asigure
“coeziunea ideologicã a imperiului” ºi o unitatea
religioasã ºi culturalã. Dar din a doua jumãtate a
secolului al XII-lea ºi în special în secolul XIII, ele
îºi vor disputa autoritatea asupra centrelor mari
de învãþãmânt, precum Paris, Bologna, Oxford,
Padova, Cluny. Sprijin va gãsi intelectualul în mod
surprinzãtor din partea papalitãþii. Astfel, cu
ajutorul decretelor unor papi ca Bonifaciu, Celestin
al III-lea, Inocenþiu al III-lea ºi Grigore al IX-lea,
se pun bazele primelor universitãþi. Corporaþiile
universitare îºi primesc de la aceºti pontifi dreptul
la autonomie ºi la liberã organizare. Numai cã
acest sprijin al Sfântului Scaun nu era unul total
dezinteresat, pentru cã prin eliberarea
intelectualilor de jurisdicþia monarhului ºi a
episcopilor locali, se urmãrea trecerea lor sub
controlul papalitãþii, astfel încât sã fie integrate
ordinele cãlugãreºti cerºetoare (franciscani,
cistercieni, dominicani) în corporaþiile
universitare. De asemenea, pontifii îºi doreau sã
transforme universitãþile în centre de combatere
a ereziilor (ºi, dupã cum remarca Etienne Gilson,
una din principalele þinte le constituiau averroiºtii
din cauza modului de a îl interpreta pe Aristotel)
ºi totodatã de a avea peste tot în Occident agenþi
pontificali, care sã regleze ºi sã arbitreze raportul
monarh-papalitate. Dar cum se puteau
universitarii împãca cu o astfel de situaþie?
Asaltaþi din toate pãrþile, fãrã sã
reuºeascã sã-ºi contureze clar o imagine
independentã de orice altã clasã socialã,
intelectualii se vãd “oscilând neîncetat între douã
tendinþe contradictorii: una dintre ele ar fi dus la
crearea unui centru de studii pur ºtiinþifice ºi
dezinteresate, iar a doua a cãutat sã supunã
aceste studii unor scopuri religioase ºi sã le punã
în slujba unei adevãrate teocraþii intelectuale”.
Reacþiile sunt prompte ºi presupun chiar ºi
conflicte interne ale corporaþiilor universitare. Încã
dinainte ca papalitatea sã intervinã au existat
manifestãri puternice contra mediului social ce
exercita presiuni asupra centrelor de învãþãmânt.
Dintre acestea trebuie consemnate cu prisosinþã
douã: goliarzii ºi ºcoala de la Chartres. Goliarzii
au dat naºtere aºa-zisului “vagabondaj
intelectual”. Aceºtia erau de obicei studenþi cu
origini orãºeneasti, þãrãneaºti ºi rareori nobile,
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Irina Chiriþã - ESENÞA VIEÞII
însã din familii ce-ºi pierduserã protecþia
monarhului. Ei constituie un tip aparte de
intelectual în secolul al XII-lea, caracterizânduse prin nestatornicie în ce priveºte centrul de
studiu, “migrând” adesea de la un colegiu la altul,
de la o corporaþie la alta. Este adevãrat cã în timp
imaginea goliardului a ajuns sã se confunde
adesea cu indivizi fãrã mari veleitãþi intelectuale,
scandalagii ºi lipsiþi de moralitate, porniþi în
cãutare de aventuri ºi dorind sã-ºi “procure”
protecþia unui binefãcãtor generos. Însã “goliarzii
nu alcãtuiesc o clasã”, nici între ei nu existã o
coeziune, fiecare având þeluri diferite ºi
manifestându-se în funcþie de acestea.
Caracteristic pentru toþi goliarzii este totuºi critica
asprã a societãþii din care fac parte, poeme ironice
ºi satire care vizeazã viaþa de la curtea regilor
sau conduita promiscuã a unor clerici, dar ºi
avariþia negustorilor ºi comercianþilor sau lipsa de
civilizaþie a þãranului. În fond, criticile par
îndreptãþite pentru ceea ce se petrece în perioada
respectivã, ºi au un rol parþial constructiv, dar nu
ºi eficient. Odatã cu gruparea centrelor de
învãþãmânt în corporaþii universitare, aceºtia
dispar, pentru cã devine mult mai dificil acel
“vagabondaj intelectual” pe care îl practicau. Însã
un alt factor ce a contribuit la dispariþia lor a fost
ºi marginalizarea la care, treptat, au fost supuºi,
la aceasta contribuind nobilii care au renunþat sã
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le mai ofere protecþie, clerul prin diverse
excomunicãri, dar chiar ºi universitãþile care
refuzau sã îi primeascã. De remarcat, cã din
rândul goliarzilor se desprind poate cei mai
însemnaþi intelectuali al secolului al XII-lea,
Abélard, Jean de Meung, Rutebeuf .
Pe de altã parte, ºcoala de la Chartres a
reprezentat la rândul ei un mediu aparte, ce a
suscitat multe controverse. Jacques Le Goff
susþine cã în jurul acesteia s-a constituit un spirit
ºi o atmosferã specifice, încurajând naºterea
intelectualului ce se doreºte om de ºtiinþã sau
savant. De asemenea, ºi Etienne Gilson susþine
cã în secolul al XII-lea ºcoala de la Chartres a
simbolizat “centrul intelectual cel mai activ”,
considerându-l primul centru ºtiinþific al
Occidentului. Aici se dezvoltã douã spirite ce vor
marca pentru totdeauna istoria gândirii
occidentale: spiritul de cercetare ºi investigaþie,
în opoziþie cu cel raþional. În acelaºi timp, ºcoala
de la Chartres se remarcã printr-o lipsã de interes
faþã de studiul teologiei ca ºtiinþã, intelectualiii de
aici acordând foarte mare atenþie celor ºapte arte
liberale, dar ºi ºtiinþei greco-arabe, din care se
vor desprinde treptat studiul medicinei, dreptului,
fizicii sau geografiei. Chartres, aºadar, ca centru
de învãþãmânt, scapã influenþei clericilor locali,
dar ºi a Sfântului Scaun, scandalizând, prin
cunoºtinþele pe care le promoveazã, pe
tradiþionaliºtii vremii. Mãrturie pentru aceasta este
scrisoarea lui Guillaume de Saint-Thierry cãtre
Sfântul Bernard
Bernard: “Ei încearcã sã explice originea
primului om nu de la Dumnezeu, ci de la naturã,
duhuri ºi stele”. O parte din spiritul de la Chartres
va rãzbate în timp, dar imaginea intelectualului
ca homo faber ºi “meseriaº al cãrþilor” va suporta
diverse transfigurãri.
Dupã naºterea universitãþilor, intelectualul
este pus în noi dificultãþi: universitarii trebuie sã
decidã dacã acceptã sau nu influenþa Sfântului
Scaun, iar prin introducerea ordinelor cerºetoare
în corporaþiile universitare decizia devine cu atât
mai grea. Astfel, unele dintre universitãþi se
reîndreaptã spre sprijinul monarhilor, în timp ce
altele sunt nevoite sã înfrunte dificultãþile iscate.
Intelectualii din Paris ºi Oxford se simþeau
îndatoraþi prea mult papalitãþii pentru intervenþia
acesteia în grevele ºi protestele din anii 12301240, astfel încât acceptã sã primeascã între
rândurile lor ordinele cerºetoare, cu care vor avea
conflicte nenumãrate din punct de vedere
ideologic, urmând ca treptat sã se disocieze de
ele. Implicarea Scaunului Sfânt existã ºi la alt nivel
însã, pontiful dorind sã impunã ceea ce ar trebui
studiat în universitate, prin urmare papa Grigore
al IX-lea îi consilia în 1231 pe profesorii de teologie
“nec philosphos se ostentent”, adicã “sã nu facã
pe filosofii”. Pentru o perioadã, papalitatea, prin
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Grigore al IX-lea ºi Alexandru al IV
-lea ,
IV-lea
considera Universitatea din Paris drept “centrul
intelectual al întregii creºtinãtãþi”. Nu poate fi
ignorat faptul cã mulþi dintre universitari erau încã
clerici, dar chiar ºi aºa ei vor resimþi nevoia sã
se individualizeze în raport cu Sfânta Bisericã.
Pentru început profesorii vor fi preocupaþi sã-ºi
creeze o organizare internã exemplarã, astfel
încât nu oricine poate sã devinã la rândul lui
profesor, iar apoi sã impunã o metodã de lucru
valoroasã, eficientã, iar aceasta va fi scolastica.
Însã, intelectualul Evului Mediu nu este
expus doar unor presiuni din partea celor douã
puteri, odatã cu învãþãmântul instituþionalizat el
trebuie sã se gândeascã ºi la cum poate beneficia
de sprijin material. În funcþie de relaþiile care existã
între corporaþiile universitare ºi monarhie,
respectiv Bisericã, intelectualul îºi va soluþiona
problemele materiale. De vreme ce profesorii nu
mai sunt cãlugãri ca la începuturi, ei nu mai
beneficiazã de întreþinere. În acelaºi timp, viaþa
secolului al XIII-lea a devenit mai costisitoare, ºi
nu toþi studenþii îºi mai permit sã-ºi plãteascã
profesorul. Pe de altã parte, dacã se accepta
salariul drept câºtig material, ºi nu beneficiul,
atunci intelectualul era în mare mãsurã
condiþionat de puterea civilã. Iar ca tabloul sã fie
complet, existau ºi universitãþi (precum cea din
Paris) care se bucurau de protecþia papalitãþii (în
acest sens fiind date o serie de decrete favorabile
profesorilor). Pânã ºi Universitatea din Bologna,
care a fost încã de la înfiinþare independentã de
forþele civile ori bisericeºti, remarcându-se în
special prin studiul dreptului, este nevoitã spre
sfârºitul secolului al XIII-lea sã apeleze la sprijin
exterior. Iar apelul general la cele douã puteri de
la începutul secolului al XIV-lea, va transforma
categoric universitãþile. Compromisul este
singura soluþie pentru a ieºi din încurcãturã.
Intelectualul Evului Mediu târziu, se va orienta mai
degrabã cãtre ajutorul acordat de curtea regalã
din douã motive: în primul rând, puterea politicã
nu era interesatã sã se implice în problemele de
metodologie ori ideologie ale universitãþilor, spre
deosebire de Bisericã, ce manifestase din
totdeauna interes în a le subordona unui
învãþãmânt religios, iar în al doilea rând, beneficiile
ce veneau din partea curþii regale erau mai
însemnate decât cele ale papalitãþii, a cãrei forþã
este în descreºtere.
Dar ce se va mai pãstra din imaginea
intelectualului dornic sã se punã în slujba raþiunii,
care sã nu dea socotealã faþã de nimeni, sã nu
depindã de niciun fel de mecena? Într-un fel
verticalitatea de care au dat dovadã anterior mari
profesori ca Abélard , John de Salsbury ,
Bernard de Chartres, Sieger din Brabant ori
Roger Bacon se va pierde. Putem afirma cã
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dispare vechiul tip de intelectual, “iar un personaj
nou va ocupa prim-planul scenei culturale:
umanistul”. Conform lui Jacques Le Goff, însuºi
intelectualul Evului Mediu se face vinovat de
dispariþia sa din peisaj, tocmai prin
compromisurile multiple pe care le-a fãcut,
nereuºind niciodatã sã se despartã definitiv de
asocierea cu Biserica sau puterea politicã.
Umanistul va întruchipa eºecul
intelectualului de a se grupa într-o clasã socialã
de sine stãtãtoare; obiectivele umanistului sunt
de a fi recunoscuþi drept o parte a aristocraþiei
sau chiar de “a stabili o echivalenþã între ordinul
cavalerilor ºi ºtiinþã, de a i se acorda drepturi ca
ale unui cavaler”. Umaniºtii nu mai sunt atât de
implicaþi în viaþa activã a societãþii precum vechii
intelectuali, de altfel, ei preferã mai mult sã stea
departe de agitaþia oraºelor ºi de problemele
comunitãþii din care fac parte. Umanistul
beneficiazã de protecþia regelui, ºi ca figurã
centralã a sfârºitului de Ev Mediu, pe el nu-l mai
regãsim în universitãþi, ci mai degrabã la curtea
regalã. Profesorii din corporaþiile universitare în
cãutare de titluri nobiliare ºi avere îºi pierd din
importanþã la nivel social, iar figuri semnificative,
cu câteva excepþii (Nicolaus Cusanus de pildã),
nu prea mai apar. Umanistul preferã sã lase atât
treburile religioase, cât ºi cele despre orânduirea
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ºi bunul curs al societãþii în grija Bisericii ºi
monarhului. El este un inadaptat, un retras,
concentrat mai mult înspre reflecþie ºi
contemplare. Nu e mai puþin adevãrat cã acest
tip de intelectual va precede omul renascentist, îi
va fi precursor, dar pânã în perioada iluministã
intelectualul îºi pierde din autoritate la nivel public,
devenind mai mult un specialist în domeniul pentru
care expune interes.
Concluzii
Pentru aceastã stare de fapte de la
sfârºitul Evului Mediu aº aprecia cã rãspunzãtori
se fac nu doar intelectualii înºiºi, care ºi-au pierdut
pe parcurs idealurile ºi sistemul de valori ºi care
au optat pentru alegeri compromiþãtoare, dar

îndeosebi cele douã puteri ale timpului: Biserica
ºi monarhia, care au supus unor presiuni în
funcþie de propriile interese corporaþiile
universitare, neînþelegând de fapt întru-totul rolul
important al acestora ºi ideea cã ar trebui sã existe
o relaþie de cooperare ºi susþinere reciprocã, ºi
nu una de subordonare, fãrã sã intervinã în
desfãºurarea activitãþii acestora. Intelectualul
Evului Mediu a trebuit, prin urmare, sã se
confrunte cu o “permanentã ºi dureroasã [...]
conºtiinþã de a nu se gãsi în locul sãu natural, de
a fi altundeva, “nelalocul” lui, unde nu-i este
îngãduit sã-ºi exprime plenar inteligenþa”, chiar
ºi atunci când se aflã în atelierul sãu, numit
Universitate.

PROLEGOMENE LA STIL
espre stil se poate vorbi la nesfârºit.
Vom încerca sã subliniem câteva
gânduri. Termenul provine din lat.
stilla, strop, picãturã (ca ºi stiria, ºi
gutta, ex. Gutta cavat lapidem –
picãtura gãureºte piatra) sau styllus,
condei, stilou, cel ce lasã urme,
amprenta pe un suport cerat. Stiria (strop), stilla
dau stella (stea, ca strop luminos), stereos (relief
(-at), steartos – sterlici, “steluþe” de grãsime pe
suprafaþa apei. Sidus, sideris – înstelat. O
picãturã luminoasã de suflet se imprimã original
pe un suport de hârtie. Styllus a dat ºi stâlp (cu
sens de coloanã) în greceºte, adicã suporþii unei
cupole de templu închipuind Cerul, iar stâlp ne
trimite cu gândul ºi la numeroºii stâlpnici, sfinþi
ce se izolau de lume pe un stâlp înalt, celebri
fiind Sf. Simion Stâlpnicul sau Sf. Alipie, Sf.
Daniil, Sf. Serafim de Sarov ºi alþii, ce erau mai
aproape de cerul înstelat ºi unde stãteau fãrã
întrerupere zeci de ani. Coloane spre cer,
adevãrate axis mundi, monosii, dar ºi… stilou!
Expresie a unei individualitãþi sau colectivitãþi
umane. Presupune cel puþin trei abateri de la
norma comunã (3A), adicã originalitate, dar ºi o
funcþie, x=f(y,z), unde x, stilul personal, este o
funcþie de y, stil individual, ºi z, stilurile colective,
la care se conecteazã stilul individual, în funcþie
de împrejurãri. Urmã, amprentã, pecete,
expresie pregnante, ca prezenþã vie a sensului
semnificat în imaginea semnificantã. Amprentã
sufleteascã, structurã de un anumit tip, “matrice
stilisticã”, cu coordonate spaþio-temporale sau
cronotopi (cronos & topos). Un cronotop
interiorizat ca amprentã energo-informonicã, va
prefigura anumite contururi de relief sufletesc,
cu “ecosistemul” sãu implicit, o topografie sau
crono-topografie spiritualizatã, centrând (sau
descentrând!!) într-un anume fel sufletul. Niºte
dominante ale unui spaþiu-timp, ce vor da relieful
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sufletesc al unui neam de-a lungul vecilor
nesfârºiþi. Un suport arhetipal, Numitorul
Comun, se reactiveazã în mod diferenþiat prin
feedback-ul (dialogul) ce se angajeazã între el
ºi lume.
Orice persoanã angajeazã un dialog
personal cu lumea, dând seamã lui Dumnezeu,
de Legea, Verbul numitor comun ce a creat-o.
Salvarea?! Prin forþa creaþiei (stil!), amprenta
noastrã substanþialã de ultimã orã, apogeticã,
care se va concentra în laserul întregii fiinþe
focalizat pe ultimele redute ale Naturii, dislocând
noi structuri, reactivându-le. Mutatis mutandis,
acel individ este valoros care reuºeºte sã se
obiectiveze în creaþii ne-stereotipe, autentice,
unicate, substanþiale, adicã conectate la
arhetipuri. Creaþiile care nu dau seamã de Fiinþã
sunt lovite de spectrul mediocritãþii ºi efemeritãþii.
În DS a lui Camil sunt pagini întregi asupra
stilului, cu care nu suntem de acord, deoarece
reduce stilul la manierã tehnicã de creaþie ºi nu
la harul sau talantul divin cu care am fost
înzestraþi. Dupã noi, stilul este mult mai mult
decât ars poetica, este poiesis, creaþie din
Creaþie, luminã din Luminã! Stilul se resoarbe
în valoare, substanþa apãrând pe prim-plan, ca
idee, eclipsând “mãiestria” stilisticã sau artisticã!
Astfel stilul devine, din funcþionalitate în sine,
stereotipã, automatã, inelarã, manieristã,
formalã, seacã, tautologicã etc., un aparat
dislocator de noi structuri, cu condiþia sã-ºi
focalizeze spotul luminilor sale reactivate pe
ultimele redute ale esenþei substanþiale. Trece,
de la relieful vãzut dinafarã, prin straturile
nebuloase de mister ale ideilor tainice, întru
adevãrul absolut al arhetipurilor. Realitatea în
care trãim poate fi: accesibilã nouã, accesibilã, dar
neaccesatã sau inaccesibilã limitelor noastre
cognitive. Stilul devine forþa de deschidere a
“inelelor” în “spiralã”, creator de noi structuri
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substanþiale valoroase. Cãci, ºtim, creaþia nu
este invenþie, ci eliberarea de noi structuri
esenþiale! Stilul este amprenta mea substanþialã
de ultima orã, la apogeul ei, e ºi caracter
(consecvenþa cu structurile substanþiale adânci
reactivate), ºi temperament (energie propulsoare
disponibilã); nu cunoºtinþele mele, ci configuraþia
structuralã reactivatã de ele, deci asimilate, e
avangarda mea în evoluþie perpetuã, “relieful”
piscurilor mele apogetice din “harta holograficã”.
Aici e forþa creaþiei cuiva! Stilul numai când este
susþinut de un puternic temperament se
deschide din inel în spirã ºi nu rãmâne închis,
sclerozat în automatismele cercurilor. ªi culturile
sunt ciclice.
Credem cã sunt “defriºãri” necesare în
gãsirea de sine ºi a adevãrurilor... Ca ºi în cazul
stilului sau tradiþiei, ºi în culturã trebuie evitatã
cantonarea definitivã în tipare, maniere, mode,
stiluri, curente, con-formarea servilã, pierderea
originalitãþii ºi de sine, evitând persistenþa în
aceleaºi tipare stereotipe, conformarea,
sclerozarea... Suntem de acord cã “specializarea
[strictã] este moartea inteligenþei”, dar o culturã
dureazã prin ce are mai viu. “Tendinþa [comodã]
a gândirii, din originea ei biologicã, este spre
dialectic ºi spre sistem” (DS-I,350),
conservatorism în subspecie. Emanciparea de stil
se poate face prin “pãstrarea autenticitãþii
substanþei”, cãci tot ce este stereotip, mecanic
face parte din subspecie: ritualuri, ceremonii,
tradiþii, motive, simboluri, toate-s repudiate de
autor, “ele nu pot fi considerate… moduri de
cunoaºtere “(Camil Petrescu, “ Doctrina
substanþei”- I,355). Antipatia sa faþã de stil este,
de fapt, faþã de stilul înþeles ca manierism,
ornament exagerat, preþiozitate, automatizarea
unei însuºiri particulare, opus autenticitãþii
substanþiale.: “Stil ºi ritm automat, pitoresc ºi
preþiozitate apar în operele fãrã talent, o formã de
evoluþie în subspecie”. Dar oare “autenticitatea
structuralã a creaþiei” nu este stil, ca amprentã
structuralã devolutivã ºi nu instantaneu mort? Nu
manierã, stereotipie, ci e o raportare liberã la o
idee autenticã vie. Substanþa, la Camil, e cea
mai bunã aproximare a arhetipului, de ultimã orã,
în zborul sufletului spre Dumnezeu; intervalul
dintre suprafaþa lucrurilor acestei lumi ºi
Cuvântul Arhetip, suport sau temei, este
aproximat metaforic prin idei, pãreri, opinii,
ipoteze, culturã, în genere. Accesul nostru la
Sinele autentic este prin aproximarea
Paradisului pierdut ºi uitat prin cãdere, o
aproximare ideaticã, cu finalitate soteriologicã,
dacã...
Singurul om demn de admiraþie, dupã
Einstein, este cel liber de egoism. Cultura poate
elibera pe om, dar nu este o garanþie, dimpotrivã!
Doar cultura ce ne conduce spre arhetipuri, întru
recuperarea arhetipurilor pierdute prin cãdere,
destramã ghemul pietrificat al egoismului. Nu ne
e deloc indiferent sã ºtim ce fel de tipare
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imprimãm în noi. De cele mai multe ori,
amprentele din noi sunt ºi efemere, ºi inutile, ºi
strãine, balast ce ne împovãreazã ºi ne striveºte
sub greutatea lui. Hulitã, dar nerezolvatã,
supraîncãrcare sau explozia ºi inflaþia
informaþionalã ce distrug fiinþa umanã …
Inutil ºi strivitor balast! Energii parazitare
ce erodeazã sufletul cu “probleme” inutile. Dacã
stilul ne este arhetipul, atunci nu putem ezita
spunând cã stilul este Verbul, Logosul Cuvântul! Întru El trebuie aspirat. Egoismul este
groaza cã amprentele structurale ce-l fac
posibil, ca focar aparent, sunt efemere, ceea ce
este adevãrat, de unde disperarea de a le
conserva cu orice preþ. De aici, ºi nostalgia
nemuririi, a tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi a vieþii fãrã
moarte, toatã tragicomedia obþinerii nemuririi cu
orice preþ. Noi murim prin ego ºi toate cele ce
þin de el! Cultura autenticã începe cu reprimarea
instinctelor, or, instinctele sunt bodyguarzii
trupescului, celui adaptat unui mediu anume, în
genere “þinutul natal”, care modeleazã ºi
moduleazã nu doar trupescul, ci ºi matricea
stilisticã. O pecete strãinã imprimatã fiinþei
noastre, care ne frustreazã de universal,
particularizându-ne. Cu aceastã pseudo pecete
stilisticã lupta Camil, care la Blaga era matricea
stilisticã. Este prima care iese la ivealã, se vede,
ºi prima care apare ºi-n operele de artã ce nu
au ca scop suprem cãutarea paradisului pierdut,
a sensurilor primordiale! Ea nu este rea în sine,
cu condiþia derobãrii de ea, a conºtientizãrii ei
ºi a þinerii la respect, adicã la locul cuvenit! Ar
trebui sã fie ultima noastrã grijã! ªi nu angoasã
existenþialã, care ne mutileazã îngrozitor fiinþa.
A fi tu însuþi, a locui în Arhetipul tãu adânc! Nu
te lãsa “prins” în tot felul de plase ideologice, de
“isme” doctrinare, de “mituri” care te mint ºi te
schilodesc, cãci nu-s în consens cu Duhul
Adevãrului.
Ideile autentice duc la Omul autentic;
restul, pleava “ismelor”, a mãºtilor schiloditoare,
ce aratã cât de mult poate fi sluþitã materia
plasticã, nu însã ºi arhetipul uman. Toate
conflictele Terrei de aici au plecat: neidentificarea
de Sine, ca arhetip autentic, lupta mãºtilor
efemere, a monstruosului din omul înstrãinat,
alienat sau alterat. Cu ºantajul efemeridei ce
suntem trupeºte: durerea ºi ne durarea noastrã,
care este moartea, cu plãcerile trecãtoare de
aici, din lumea noastrã, uitând ce imense bucurii
sunt cele ale spiritului. Ca sã ºtiu cine eºti,
spune-mi unde locuieºti! În primul rând, dacã te
locuieºti pe tine însuþi ºi nu eºti risipit în lucruri.
Apoi, dacã nu eºti confiscat ºi robit de “mituri”
sau de “isme”, cãci orice instalare în pseudo
arhetipuri este înºelare, este minciunã
devoratoare. Cea mai importantã este instalarea
în Adevãr, deloc comodã egoismului, nu ºi
sufletului nemuritor. În viaþã, poþi fi copleºit de
“mituri”, sufocat, asfixiat chiar! Salvarea este în
acelaºi Adevãr, în sinceritate, bunã credinþã, bun
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simþ, bun gust, dreaptã mãsurã. Adevãrul
pragmatic (teoria lui Newton, de pildã), deºi
imperfect, te poate duce pe Lunã, dar nu te duce
în Ceruri! Important este sã ºtii, sã ai puterea
sã spui albului alb ºi negrului negru, sã nu joci
“alba-neagra”! Albina “vede” o floare în
ultraviolet, liliacul o “vede” în ultrasunete, noi, în
spectrul luminii, dar cu toþii suntem de acord, în
consens, cã-i aceeaºi floare! ªi motivarea este
extrem de diferitã, peste ¾ din ce vedem este…
pãrere, opinie personalã, presupunere…
empaticã! Trãim din pãreri, ba ne ºi mândrim
nevoie mare cu “pãrerea mea”! Vederile, pãrerile
noastre sunt modulate de straturile arhaice ale
creierului, creierul reptilian, al funcþiilor vitale,
creierul limb, al animalelor, cel responsabil de
instincte, emoþii, afecte, abia neocortexul de tip
uman încearcã sã le struneascã,
“domesticeascã”, îmblânzeascã, prin raþiune,
cunoaºtere, vorbire! Greu sã lupþi cu aluviuni
de milioane de secole, sã le disciplinezi, sã le ºi
civilizezi! Ei bine, acele sute de milioane de ani
au cizelat ºi fortificat ºi egoismul cu care luptãm
noi ºi cãruia trebuie sã-i înþelegem ºi
recunoaºtem uriaºa inerþie ºi… forþã stihialã!
Luptãm cu “stilul de viaþã” egoist configurat
arhaic, de aceea, suntem obligaþi sã “jucãm
roluri” în structuri de tip teatral sau sportiv,
“nejucându-ne” propriul rol, cel adevãrat. Jucãm
teatru, nu ne jucãm viaþa! Ne prefacem cã trãim,
alegând varianta cea mai comodã, a minimei
rezistenþe, or, cu asta nu învingem inerþii
modelate în ere de milioane de secole sau de
milenii! Asta au înþeles abia sfinþii, ce-au luptat
în pustiuri cu propriile instincte, puþini reuºind
sã le înfrângã cerbicia! Instincte ce ºi-au creat
structuri, reþele, în care, cel mai adesea, suntem
robi; nu cãdem în plasã, ne naºtem de-a gata în
plase …
Legaþi precum Prometeu pe stânca din
Caucaz! Iatã de ce stilul de viaþã este cardinal.
Suntem limitaþi de hotare ce nu-s insurmontabile,
dacã înþelegem cã nu pentru aceste structuri
trebuie sã luptãm, ci cu aceste structuri, pentru
cele esenþiale, autentice, nemuritoare. Dacã
lumea-i un joc, ia-þi viaþa în serios ºi ieºi din
situaþii ce nu te reprezintã, dar care te
acapareazã vorace. Nu te lãsa jucat, gândit,
simþit, vorbit de alþii! Fii tu însuþi, urmãrind
feedback-ul cu Sinele profund; acesta-i stilul
autentic de viaþã! Existã pericolul “iubirii sinelui”
fals, al egoului! Confundat cu sinele autentic,
adevãrat. Din aceastã dilemã, nu poþi ieºi decât
prin clara distincþie dintre structurile autentice,
arhetipale ºi cele false, aparente, ideile
intermediare, pãrerile sau opiniile, care, ºtim,
sunt peste ¾ motivate empatic: aºa am dori sã
fie, nu sunt într-adevãr! Viaþa toatã este o
permanentã redefinire a geografiei interioare,
cãci suntem turiºti prin domenii diferite, actori
amatori ce jucãm roluri de circumstanþã, n-avem
un înþelept care sã ne ajute sã ne regãsim harta
holograficã a structurii noastre esenþiale ºi nu a
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structurilor aparente: haina de împrumut. Cine
ajunge sã se locuiascã pe Sine cel autentic,
adevãrat? Abia atunci stilul tãu te reprezintã ºil reprezinþi, nu-þi este de împrumut. A fi tu însuþi.
Carcerele “miturilor” pot fi distruse, poþi refuza
rolurile nepotrivite, ce ai fost obligat sã le joci,
retragerea în sinele tãu cel mai adânc ºi mai
adevãrat numindu-se modestie sau smerenie.
“Amprentãrile” vieþii sunt foarte importante, ca
ºi “re-amprentãrile”, dar învãþul de-o viaþã e mai
uºor decât dezvãþul. Marcat profund ºi aparent
definitiv de viaþã, nu doar schimbarea mediului
te face alt om, ci, mai ales, schimbarea stilului
de viaþã în stilul adevãrat al Sinelui autentic, când
egoismul este abolit! Uºor de zis, infernal de greu
de atins! De aici, jertfa sau sacrificiul, suprema
jertfã de atins fiind cea a egoului. “Ce este
sacrificiul, dacã nu jertfa egoului?”. Jertfirea de
sine nu înseamnã moartea, ci înfrângerea
cerbiciei reptilei sau animalului din noi.
Sufletul nostru este o suprapunere de
hãrþi holografice, aflate în disputã! O structurã
holisticã de structuri neadecvate, aflate în
conflictul nepotrivirilor cu structurile subtile,
esenþiale, durerea sfâºietoare de-a fi în lume ºi
nu în Logos! Cãci structurile sunt ale acestei
lumi, peste 80% pãreri, amãgiri ºi foarte puþin
adevãr în ele. Lume diluatã de adevãr, lume
amãgitoare, este “rentabil” sã trãieºti în ea?! Poþi
fi nonconformist, sustrãgându-te legilor
aparenþelor ºi încredinþându-te legilor esenþiale
ale Logosului. Creatoare de formã este ºi ideea
arhetipalã, dar ºi aparenþa proiectatã în peºtera
platonicianã, cu care s-a luptat, de fapt, Camil
Petrescu. Doar opiniile, pãrerile… aparente sunt
dureroase, adevãrul divin nu e dureros. Avem
Legea “înscrisã în carnea inimii” ºi legea
exterioarã a subspeciei lumii, imperfectã, cãreia
noi îi suntem robi; stilul, în sensul sãu cel mai
larg, ar fi compromisul exprimãrii Legii încrustate
în inimã ºi a legii imperfecte a lumii; Legea
sculptor interior ºi legea modelator amator
dinafarã, a simulãrii creaþiei prin simulacrele celui
ce nu cunoaºte Legea. Stilul ar mai putea fi locul
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comun dintre putinþã ºi voinþã, desenat foarte
aproximativ de “formula proporþiilor numerice”,
armonica fiinþei cu rezultanta diferenþialã a
mediului natural ºi cosmic: armonia fractalului.
“Doctorul cel atotputernic are deopotrivã atâta
putere câtã voire are”. Dorinþa umanã e o uriaºã
groapã de potenþial dintre voinþa noastrã cea
mãruntã, adecvatã ignoranþei, ºi putinþa ºi mai
mãruntã a împlinirii ei. Hristos ne invitã sã ieºim,
cu Legea Sa, întru Legea Sa. Ei bine, stilul este
felul rãspunsului pe care-l dãm noi acestor
probleme acute ce se nasc în aceastã groapã
de potenþial. Dorinþa poate fi setea noastrã de
Dumnezeu, cel care împlineºte aceastã lipsã
sau ar putea-o complini. Dorul, dorinþa, este
distanþa dintre noi ºi Dumnezeu. Dacã metafora
este transfer de sens pe baza unei analogii
subînþelese dintre obiºnuit ºi neobiºnuit,
simbolul este imagine emblematicã a unui sens
reprezentativ, ideea este imagine cinematicã a
aceluiaºi sens fluid. Toate sunt intermediare,
punþi, în vederea aceluiaºi arhetip de dincolo,
pentru care ele sunt predestinate! Metaforã!
Purtãtoare întru dincolo, urmãrind sensibilizarea
sensului “prins”! Imaginea artisticã autenticã,
asta ar trebui sã fie: cartografierea sensului,
“idee manifestatã în materie sensibilã”,
plãsmuitã. Metafora, figurare a non figuratului, a
informalului. Dar ea nu este doar relevantã, ci ºi
revelatorie. Metafora sugereazã necunoscutul
prin cunoscut, surprinde filonul aurifer al sensului
întru dincolo.
În acest sens, întreaga culturã ar trebui
sã fie o metaforã, avangarda cunoaºterii, nu doar
cea culticã! Înaintarea întru vag, nedefinit cere
definire. Cu ce? Cu ce se ºtie deja! Mimesisul
naºte întrebarea, este o interogare a sensului
ascuns sã iasã la luminã. Impresia dinafarã
induce mirarea/interogarea, cheia înaintãrii
omului în mister, ambiguu, în inefabilul ce trebuie
exprimat prin metafora revelatorie/simbol, în
vederea sensurilor autentic-arhetipale. Cultura,
ca joc, presupune plasarea omului în situaþiile
maximei sale competenþe, din perspectivã
umanã, prefigureazã apogeul reliefului

foto: Roxana Neagu (X F)
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competenþei sale în drumul sãu cãtre absolut,
piscurile sau limitele de sus, e ºi expresia vizibilã
a mutaþiilor ontologice ale omului, din necesitate
în expresie, substanþial, pregnant exprimatã.
Cultura-metaforã, dislocând noi structuri în
mister întru arhetipuri, prin idee. Sensul fãcut
sensibil, expresiv, ca prezenþã vie a
semnificatului în semnificantul–imagine, Ideile
exprimând “întru” noician, eterna alergare a
umanitãþii întru orizont ºi stil, zariºtea fugitivã a
culturii. Orizontul stilului este însãºi substanþa
lui Camil, ca întrezãrire a Nousului “doldora” de
arhetipuri. Cultura scafandru/ sondor/ miner
scotoceºte în Naturã, iar destinul este calea spre
destinaþia autenticã a eternelor baleieri ºi
aproximãri ale sensului autentic prin structuri
intermediare (substanþiale), întru Nous. “Chipul
destinului”, idol de aburi înºelãtori! De aceea, e
necesar sã se facã temeinic ºi cu acribie
radiografia coloanelor de negurã, pentru a nu fi
înºelaþi de iele sau de sirene, de utopii. În culturã,
se baleiazã, scaneazã sau radiografiazã
nervurile structurilor ce urmeazã a fi dislocate
ºi adjudecate de om. Omul plãsmuieºte idei, le
verificã autenticitatea, apoi le “ucide”.
Ideile vii proteice, jucãuºe, niciodatã nu
sunt ultimele, ele sunt substanþa în evoluþie spre
nous. Putem spune: mutaþia ideilor proteice.
Omul dezleagã (rezolvã) taine ale lumii, scalar,
patosul zborului luceafãrului printre forme
nãscânde, în constituire tumultoasã, “Cãci
unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a
cunoaºte/ ªi vremea încearcã în zadar/ Din
goluri a se naºte”. Creaþia ºi cunoaºterea sunt
smulgerea de noi structuri secrete Naturii ºi
asimilarea lor de omul ce le cautã resorturi
divine. Spiritualizarea autenticã noeticã, nu
ideologia (dogmatismul “ismelor” procustiene).
“Natura se manifestã prin forme plastice, miºcãri
pline de viaþã, dincolo de care se aflã
urphänomen [fenomen originar (arhetip)
bipolarizat: cuvânt plus duh, Duhul Adevãrului],
ce nu poate fi surprins decât prin intuiþie” ºi
vedere noosicã, ar adãuga, la aserþiunea lui
Blaga, ºi Camil. Revenind, stilul este sonda de
avangardã ce depãºeºte imediatul, salt în non
imediat (mediat), prefigurãrile stilistice fiind
aproximãri ale arhetipalului, dar ºi limitãri stricte
pe orizontalã (“frâne transcendente”), cãci nu
se reactiveazã tot tezaurul arhetipal, ci tematic,
pe anumite sensuri, trasee dominante, stilul este
suprema demnitate a omului cunoscãtor ºi
creator. Stilul e astfel metaforã sau Arcã noeticã
întru metafizic ºi metanoic, rostul, tâlcul
relativismului plãsmuirilor umane, ce nu-s chiar
niºte inutilitãþi de lux sau artã pentru artã, gratuitã.
Omul se situeazã în avangardã, pe linia frontului
dintre aici ºi dincolo, adicã în apogeul devoluþiei
sale substanþiale pure spre nous. “Destinul
uman e pus în slujba creaþiei ºi transcendenþei”,
adicã a regãsirii de Sine, a Sensului absolut.
Fiecare om ºi neam îºi are un cuantum, un
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pachet de teme de rezolvat, talanþii sãi, din care
trebuie sã scoatã maximum de sens.
Altfel… Idealul unui om este realizarea
completã a posibilitãþilor ce zac ascunse în
sinele derivat, ceea ce nu e de nerealizat într-o
singurã viaþã (fiecãruia i se dã cât poate duce:
crucea lui). De aici, ºi absurditatea
metempsihozei! Metafora prefigureazã sensuri
de dincolo de perdeaua ce ascunde.
Prefigureazã relieful sensurilor de dincolo,
structuri întrevãzute, ca “figurã(figurantã!) de
stil”. Hermeneutica este ºtiinþa metaforei;
descifrezi sensuri, descifrându-te, desþelenind
solul bãtãtorit al straturilor sufletului–grãdinã. De
fapt, înaintezi în tine (Sine), înaintând, odatã cu
Arca Noeticã a Culturii, în Naturã. Dogma, ca
sintezã pe alt plan, când e prea departe,
descurajeazã, inhibã, mai ales când e declaratã
absolutã! Fiind “formulã a absolutului”, cucerit
de noi treptat, e necesarã frâna “cenzurii
transcendente”. Ideile vii previn dogmatizarea
prematurã, încremenirea ideilor în ideologii
moarte, doctrine, “isme”, doar ideile vii
tatoneazã ºi aproximeazã îndeaproape
arhetipurile, sonare ale reliefului amfibiu. Noi ne
lãmurim, lãmurind hermeneutic. Sinele nostru
autentic este partea ce exprimã întregul, celulãmãdular a Sinelui Christic. Asta e cultura:
cãutarea Paradisului pierdut, prefigurat în noi;
anamnesisul lui “nu m-ai cãuta, de nu m-ai fi
gãsit deja” ºi care este deja, deºi n-a mai venit!
În noua împãrãþie a spiritului, nu se poate intra
decât anonim, aºa cum ne-a învãþat folclorul,
cãci acolo suntem celule spirituale, orice pecete
ultimã se varsã în arhetip, care este impersonal,
n-are nimic din persoana umanã, dar e
Persoanã Divinã, crede Blaga.
O altã eroare metafizicã blagianã, cãci
creºtinismul susþine categoric faptul cã în
Împãrãþia lui Dumnezeu, care nu se identificã
cu Acesta, fiecare îºi pãstreazã individualitatea,
ca persoanã! Altfel, nu s-ar justifica Judecata
de Apoi! Fiecare vom fi luaþi la rost cum ne-am
rostuit sufletul cu talanþii sãi în viaþã! Viaþa e locul
jertfei sinelui derivat(cãzut), cu focar aparent,
egoul , în vederea Sinelui Absolut. Are loc
jertfirea individualitãþii ca individualitate ºi
prefacerea în forþã pusã în slujba unui gând care
o întrece ºi o asumã, omul-idee, flacãrã
hristophoricã. Eonii neamurilor întru hyperaionul
divin. Unitatea datã de Eon, ca idee eternã, ca
temã de rezolvat întru Hyperaion. Ideea e un
complex de semnificaþii de la un moment dat,
configuraþie sau sistem referenþial la care ne
raportãm, în funcþie de care ne plasãm în lumea
devenirii noastre întru Luminã. Stilul unei culturi
întregi e “o gamã amplã de semnificaþii
configurative”, întru întâmpinarea Logosului, e
o modalitate de a te raporta la Logos. Atitudinea
faþã de Logos. Pecetea sau matricea stilisticã
au ca determinare esenþialã metaforicul,
transferul de sens, adicã înaintarea în sensul
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tainic, prin mijlocirea metaforei. Nãzuinþa
formativã este, de fapt, nãzuinþã cognitivã, cãci
ne zidim prin cunoaºtere, ne naºtem prin
cunoaºtere. Plãsmuind metaforic, ne aflãm întrun perpetuu salt revelatoriu dincolo, ceea ce nu
se întâmplã cu civilizaþia intereselor vitale
imediate, metafora este a mediaþiei, pe verticala
hyper-eonicã a Firii, nu pe orizontala mioriticã.
Timpul apare ca înaintarea arderii, flãcãrii
spiritului ce converteºte materia, pe fruntariile
stilului, întru mistuirea ºi asimilarea, conversia
câmpului energoinformonic în spiritul pur, esenþa
purã a arhetipurilor. Lãmurirea prin arderi
temperate temporale. Matricea stilisticã conþine
totalitatea categoriilor modelatoare de culturã,
sculptorul interior ce modeleazã expresiv, ce
cucereºte intensiv, dintru impregnare întru
pregnanþã. Revolta inconºtientului colectiv e
tocmai întru lãmurirea noosicã, întru
spiritualizare, prin decelarea de noi structuri
substanþiale. ªi ne putem lãmuri doar prin
devoluþie spiritualã pe cont propriu ºi niciodatã
prin surogatele din subspecia dialecticã, prin
experienþele altora! De aceea, nici nu credem
minunile personale, când cineva a avut o astfel
de experienþã; ele sunt unicate! Exemplu – cazul
Tanacu! Nu prin asimilarea a ce au eºuat alþii,
aici e eroarea, amãgirea fundamentalã: nimeni
nu ne poate suplini propria experienþã a
Divinului! Tot ce este conºtientizat este fixat ºi
mai spiritualizat. Cucerirea eternitãþii este
stãpânirea esenþialitãþii: esse – en – theos.
Smerenia este supunere la substanþã, pe frontul
de undã al arderii temperate, care, ca orice
ardere, nu e deloc comodã! Dar necesarã.
merenia este ardere mocnitã, examen al
rãbdãrii, al cãlirii, al toleranþei. E rãbdarea
încãlecãrii pe culmea valului de înaintare întru.
De aceea, viaþa este o suferinþã, cãci este o
mistuire, o ardere, fie ea ºi de ordin metabolic.
“Elanul vital” al “fenomenului originar” dintru
stratul mumelor nãscânde de “pruncii” ideilor
proteice, care oricând ar putea fi pruncul perfect
“stilizat”, când energiile se resorb în Idee:
maximum de structurã esenþialã cu minimum de
energie creatã à 0. “Fiþi hristoºi aºa cum eu
însumi sunt”. Mumele zãmislind, sublimând idei
stilizate arhetipal, noologia abisalã ieºind la
Luminã din abisul tenebrelor mumelor, ma-terrei!
Dumnezeu e-n noi ca hiperconºtiinþã arhetipalã,
eclipsatã, cenzuratã de mâzga, cenuºa stelarã,
zgura, funinginea, lava energoinformonicã
rezidualã a inconºtientului colectiv, cu toate
entitãþile larvelor monstruoase, a duhurilor
“neisprãvite” ºi geloase pe cel ce deþine imperial
întreaga “corolã de minuni a lumii”, pe care-l
împiedicã disperate sã ºi-o desfãºoare. Nu
Dumnezeu, ci Marele Anonim (Marele
Arhitect?!), cu toatã escorta, îl cenzureazã pe
om… Cãci numai el se teme de Om!

prof. T
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COSTUMUL ROMÂNESC AL SECOLULUI AL XIX-LEA
ÎNTRE ORIENT SI OCCIDENT
ãrile Române, la cumpãna dintre
veacurile al XVIII-lea ºi al XIX-lea
au prezentat unul dintre cele mai
interesante momente ale istoriei
universale a costumului. Aici, “la
Porþile Orientului ” avea loc un
spectaculos proces de prefacere,
de modernizare a aspectului exterior al societãþii.
De-a lungul evului mediu costumul suferã o dublã
influenþã: pe de o parte occidental, pe de altã parte
bizantinã. Materiale somptuoase, mãtase,
brocart, blana ºi bijuteriile de mare valoare purtate
atât de bãrbaþi cât ºi de femei sunt emblemele
luxului în aceastã perioadã. Croiala este amplã,
dând hainelor amploarea menitã sã impunã
respect. Perioada fanariotã aduce clar influenþe
orientale ºi un costum al marii boierimi strãlucitor
ºi impunãtor. Toþi oaspeþii strãini care au traversat
Principatele ºi-au notat impresiile, fiind
impresionaþi de opulenþa materialelor, de
acordurile cromatice insolite ºi de formele ample
ale pieselor componente.
În general, piesele care alcãtuiau
costumul feminin erau urmãtoarele: ºalvarii,
pantalonii lungi, foarte largi, cu rãscroialã micã,
strânºi la gleznã; bluza, din materiale uºoare, fine,
aproape transparente ºi îmbogãþitã cu broderii;
mânecile erau largi la vârf ºi puteau ajunge pânã
la genunchi, o centurã la mijloc sau un batic de
caºmir legat cât mai interesant. Deasupra acestor
piese se poartã diferite articole: un halat bogat
colorat numit uneori ciupag, o malotea (hainã
cãptuºitã cu blanã scumpã ºi marginile tivite cu
aceeaºi blanã) o fermenea (hainã scurtã pânã în
talie confecþionatã din catifea sau postav în
tonalitãþi stinse dar mult împodobitã pe piept,
mâneci ºi pe spate cu broderii având motive
fitomorfe, geometrice, linii, spirale ºi bordatã cu
blanã). În picioare purtau ciorapi din bumbac fin,
ajuraþi, legaþi cu o jartierã de panglicã. Peste
ciorapi se purtau mesi (încãlþãminte din piele
subþire fin argãsitã), iar mesii intrau în papuci.
Papucii aveau vârfurile în sus: erau de catifea ºi
brodaþi cu perle. Când era frig, se purtau cizmuliþe
de piele. Papucii ºi cizmuliþele erau lãsate lângã
sofa atunci când frumoasele doamne se aºezau
turceºte pe aceasta. Pãrul doamnelor din înalta
societate era împodobit cu multã grijã ºi cu variate
acoperãminte. O micã batistã de muselinã
(testemel) diferit coloratã ºi bogat brodatã cu care
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îºi acopereau capul în mai multe feluri. Au
todeauna grijã sã li se vadã pãrul ºi ca un nod
elegant fãcut din acea micã batistã sã punã în
valoare frumuseþea nuanþei naturale a acestuia.
Larg rãspândit era ºi portul fesului (acoperãmânt
pentru cap fãcut din pâslã sau postav ºi împodobit
cu un ciucure) sau al turbanului (acoperãmânt
format dintr-o bandã din diverse materiale textile
înfãºuratã de mai multe ori în jurul capului.
Costumul era întotdeauna completat de
toate felurile de bijuterii: cercei, coliere,
medalioane, inele, ornamente de mare valoare,
nu doar datoritã aurului cu pietrelor preþioase, ci
ºi monturilor deosebite sau modelelor. Fiecare
boier ºi cucoanã erau nedespãriþi de mãtãnii, ale
cãror mãrgele erau fãcute din diamant, perle, coral,
fildeº sau, cel mai modest, din lemn de trandafir

(ele puteau fi folosite inclusiv pentru transmiterea
mesajelor galante între îndrãgostiþi).
Bãrbaþii aveau în aceastã perioadã
costumul chiar mai spectaculos decât femeile. În
orice caz, peisele erau mai numeroase. Peste
cãmaºã se îmbrãca un anteriu de cetarea (stofã
finã, vãrgatã) în nuanþe de roºu, vernil, bleu, violet,
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galben-auriu. Acesta era lung pânã în pãmânt ºi
pe laturi, în partea de jos, avea douã crestãturi
de 25-30 de centimetri care uºurau mersul.
Anteriul se suprapunea peste piept ºi pântec
pentru a fi încins, la brâu, cu un ºal de caºmir de
mare valoare, numit taclit. Decorul floral al
acestuia, mãrunt ºi delicat, crea un joc foarte
plãcut cu dungile anteriului.
Drept pantaloni erau purtaþi ºalvari sau
ceacºiri, de obicei roºii, largi, comozi care
permiteau statul turceºte pe sofa. ªalvãrii erau
din mãtase sau stofã finã, iar ceacºirii din postav
gros, pentru vreme rece. Peste anteriu se îmbrãca
o hainã scurtã pânã în talie, numitã ca ºi la femei,
fermenea. Fermeneaua bãrbaþilor era
confecþionatã din catifea sau postav în tonalitãþi
stinse, dar împodobitã pe piept, pe mâneci, pe
spate cu broderie de fir ºi bordatã cu blanã. Pe
spate, decorul era înscris într-o formã generalã
triunghiularã. Peste fermenea se punea giubeaua
de pambriu (stofã de lânã merinos), grea,
îmblãnitã, cu guler ºi manºetã de blanã scumpã.
Iarna peste toate acestea se lua binisul, contosul,
tãtarca, haine ample, îmblãnite cu mâneci largi
care asigura cãldura purtãtorului, fie în exterior
fie în interioarele reci lipsite de sobe sau cãmine.
Încãlþãminte, mesii, de piele subþire ºi
moale purtaþi ca niºte ciorapi. Peste meºi se
puneau papuci sau cizme solide de piele groasã.
Din brâul de ºal de la mijloc nu lipseau hangerul
cu mânerul ºi teaca de pietre scumpe, care era
mai mult decorativ decât funcþional. Fiecare boier,
în funcþie de rang, purta barbã, latã, lungã, îngrijit
spãlatã, pieptãnatã ºi parfumatã cu persistente
esenþe asiatice.
Acoperãmântul pentru cap era variat ºi el,
la fel ca barba, reflecta rangul pe care îl avea
boierul. Domnitorul purta pe cap un gugiuman de
samur de forma tronconicã a cãrui bazã era în
sus ºi avea o cutã verticalã în faþã; aceasta era
împodobitã pe dreapta cu un surguci de diamante
care þinea un mãnunchi de pene. Fundul acestei
impozante cãciuli era de postav alb, nuanþa
rezervatã doar domnului ºi familiei sale. Un alt
privilegiu domnesc era acela de a avea
încãlþãmintea cãptuºitã cu roºu.
ªi boierii de rangul I purtau gugiuman, dar
fãrã surguci ºi egretã, iar postavul cu care era
acoperit era de culoare roºie. În rest, pe cap boierii
purtau iºlic, un acoperãmânt pe care un cãlãtor
strãin îl compara cu o parã de mari dimensiuni,
gata sã nimiceascã persoana care îl purta. În
realitate nu era deloc greu, fiind confecþionat din
carton pe care se lipeau pielicelele a câte 7-8 miei
de Astrahan. Iºlicul sau calpacul era cu atâta mai
înalt cu cât rangul boierului era mai mare. De bunã
seamã, doi bioeri de rangul I cu greu puteau

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

încãpea într-o singurã trãsura. (din vanitate,
boierii posedau iºlice de diferite dimensiuni pe
care le purtau în funcþie de ocazie. În cadru intim,
se împopoþonau cu iºlice enorme, la care nu
aveau dreptul, dar le arborau sfidând
regulamentul). Capul boierului era de obicei ras
ºi creºtetul era acoperit cu o calotã roºie, care
nu era scoasã niciodatã. Peste ea se aºeza iºlicul
sau gugiumanul.
Toatã aceastã þinutã fastuoasã era extrem
de scumpã; pe la 1820 îmbrãcãmintea unui boier
costa între 3000 ºi 4000 de franci.
Pãtrunderea vestimentaþiei occidentale se
face la început nesigur ºi cu mari rezerve. Femeile
au fost din nou primele care au optat pentru moda
apuseanã, iar primul articol asimilat a fost rochia
Empire, amintind chitonul grecesc prin pliurile ei
moi. Acest model nu era prea îndepãrtat de
modelul constantinopolitan purtat pânã atunci,
care lasã vizibile formele naturale. Mai mult aceste
rochii uºoare se pretau la poziþia favoritã a
doamnelor pe sofa, cu picioarele sub ele. Se
poate astfel vedea cã amestecul de veºminte era
evident: rochiile de mãtase franþuzeascã fãcute
probabil la Viena împreunã cu baºlikul ºi papucii
turceºti; alãturi de coafurile occidentale, turbanul.
De exemplu în pictura lui Iosef August Schoefft
doamna poartã o rochie de mãtase galbenã care
lasã umerii goi ºi are mâneci bufante (a gigot).
Pe umeri are un boa din blanã scumpã; pe cap
are un turban din ºal alb de caºmir înflorat. Poartã
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numeroase bijuterii, pe fiecare deget câte unul
sau douã inele, la gât un colier din cinci ºiraguri
de diamante încheiat cu o stea, tot de diamant, în
mijloc cu un mare smarald. Cerceii sunt fireºte
din aceeaºi garniturã de diamante cu smaralde
ºi are mai multe broºe în pãr.
În toamna anului 1806 izbucneºte rãzboiul
ruso-turc ºi în timpul ocupaþiei ruseºti a
Principatelor a fost generalizat portul costumului
occidental. Boieroaicele o luaserã cel puþin cu o
generaþie înaintea bãrbaþilor lor. Alecu Russo
remarca: “În toate þãrile femeile sunt mobilul
revoluþiilor mai ales în ceea ce priveºte moda”.
ªi tot el spunea: “ideea ºi progresul au ieºit din
coada fracului ºi din buzunarul jiletcii; repegiunea
revoluþiei fu mãreaþã, furioasã, dãrâmând în
stânga ºi în dreapta, bunul ºi rãul, clãtinând toate
obiceiurile ºi toate credinþele oamenilor”.
Dar doar femeile optaserã pentru moda
apuseanã. Bãrbaþii continuau sã poarte cu
mândrie bãrbile ºi straiele orientale ale funcþiei lor.
Cei care au adoptat mai repede au fost tinerii,
boierii din treptele de mai jos. Ei nu aveau ce
pierde pentru cã nu aveau de renunþat la haine
care sã le exteriorizeze rangul. Boierii cei mari
renunþau cel mai greu. La ei haina fãcea pe om,
adicã indica rangul în societate. O egalizare între
clasele sociale tradiþionale prin democratizarea
veºmântului era deocamdatã de neconceput
(boierii nu puteau fi privaþi de plecãciuni ºi
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respectul care li se cuvenea). De aici tot felul de
reacþii care mai de care mai interesante. Tot Alecu
Russo relateazã cu umor dilema unui vizitiu care
nu ºi-a recunoscut stãpânul îmbrãcat în haine
nemþeºti. Vestita cucoana Chiriþã, a lui Vasile
Alecsandri, spunea: “acu toþi îs îmbrãcaþi intruun
fel... ºi nu poþi alege care-i boier care-i coþcar”.
Pe de altã parte, l-a pus pe proaspãtul ispravnic
Bârzoi sã poarte haine nemþeºti. Grigori Bârzoi
ot Bârzoieni declara astfel cu nãduf: “Ardã-le
focul de strae nemþeºti cã-mi vin de hac. Apoi
dã!... de când m-ai scos din minte ca sã mã
schilodeºti în strae strâmte, pun câte douã ceasuri
pânã mã-mbrac ºi ean priveºte cu ce seamãn...
cu bumbii iºti mari. Parcã-s un negustor de
farfurii!” Chiriþa îi rãspunde: “Ean mai taci, taci ca
de’o mie de ori te prinde mai bine aºa decât cu
anteriu ºi giubea. Încalþe mai semeni a ispravnic!”.
Pentru bãrbaþi era încã prea devreme ca aceastã
îmbrãcãminte europeanã sã fie folositã de toþi.
Prinþul Anatole de Demidoff îºi consemneazã
impresiile despre promenada bucureºteana: “În
aceeaºi trãsurã în care vedeþi femei ale cãror
toalete ºi maniere fac totul sã semene cu eleganþã
ºi cochetãria vienezã, puteþi remarca niºte figuri
venerabile de boieri cu barbã ºi cu boneta în formã
de dom, greu acoperãmânt importat de la grecii
din Fanar. Schimbarea costumului masculin a fost
o realã revoluþie, cu toate reacþiile ºi represaliile
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aferente, nu neapãrat din partea autoritãþilor, cât
mai ales din partea opiniei publice, ivirea
pantalonului în Principate fu mai întâi ruºinoasã,
râsã, hulitã ºi batgiocoritã. Vãtafii din curþi râdeau,
rândaºii ºi þiganii s-ar fi ruºinat sã-þi ieie cãciula
înaintea unui frac. Boierii cei mari, netezindu-ºi
bãrbile mari ºi stufoase dupã rang ºi cin îi strigau
spre hazul tuturor, Mai neamþule!”
Elementele orientale se mai regãsesc în
costum pânã în preajma Unirii din 1859, dupã care
încet, încet atotstãpânitoare devin elementele
costumului occidental. Dar care sunt elementele
costumului de la 1835-1840? În primul rând fusta
era aºezatã pe un jupon prevãzut cu oase de
balenã la fiecare cutã pentru a nu-ºi pierde forma;
un alt cerc de mari dimensiuni era plasat jos sub
tiv. Pe la 1850 juponul avea forma emisfericã
datoritã cercurilor metalice, 9 cercuri uºoare de
metal peste care se aºezã direct fusta. Iniþial
juponul s-a numit crinolinã ºi mai apoi, din cauza
structurii metalice colivie. Dupã 1860 fusta nu mai
este circularã, ci secþiunea ei se modificã în
oblong, volumul se orienteazã spre spate
teminându-se cu o trenã maiestoasã. În timpul
zilei, decolteul dispãrea ºi pieptul era în întregime
acoperit. O doamnã care se respectã trebuia sã
aibã în garderoba sã toalete pentru fiecare
moment al zilei ºi pentru fiecare activitate. Era
inadmisibil sã apari în public nepotrivit îmbrãcatã:
prea decorat pentru dimineaþa, prea sobru pentru
seara.
La plimbare doamnele purtau totdeauna
pãlãrie ºi aveau umerii ºi braþele acoperite. Þinuta
pentru vizite era bogatã, dar sobrã cromatic ºi
ea diferã în funcþie de felul vizitei: mondenã, de
plãcere, între prieteni ºi rude sau vizita
protocolarã, de prezentare. Când era fixatã o
vizitã de politeþe la o persoanã de rang înalt
trebuiau alese nuanþe stinse ºi, pentru cã ele
durau puþin (câteva minute), pãlãria ºi ºalul nu
trebuiau scoase, întrucât nu era timp de aranjare
a coafurii în holul de la intrare. Existau variaþii ºi
în þinuta de plimbare în funcþie de cum se fãcea
ea în trãsurã sau pe jos. În primul caz, rochia era
lungã în cel de-al doilea era scurtã pânã la glezne
pentru a nu incomoda mersul. Cu îmbrãcãmintea
de oraº se admiteau a fi fãcute vizite, dar toaleta
de vizitã era de neconceput la plimbare. Pentru
vizite erau preferate materialele grele, împodobite
cu dantele ºi chiar era permis decolteul mic. Acest
decolteu era permis la vizitele de searã ºi era
purtat pe sub o pelerinã. Pentru plimbãri se cereau
culori potolite, dar era neapãrat necesar sã existe
armonie între culorile rochiei, pelerinei ºi pãlãriei.
Foarte ºic era ca mãnuºile sã fie în ton cu rochia,
dar puþin mai deschise. Pentru toaletele de searã
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existau diferite specificãri: pentru teatru, operã,
dineuri serate erau mai sobre, decolteurile erau
mici, umerii acoperiþi ºi ornamente din flori
artificiale sau naturale. Pentru dineuri de galã ºi
baluri erau foarte luxoase, din stofe bogate, cu
dantele, panglici, mult decoltate ºi garnisite cu
bijuterii de mare preþ. Nuanþele se intensificau în
funcþie de vârstã; tinerele purtau roz, galben,
citron, vernil, bleu ºi mult alb, femeile mature
albastru intens, roºu, verde china, violet, iar cele
în vârstã negru. La ieºirea de la bal sau spectacol
se lua pe umeri un mantou amplu numit sortie de
bal. Accesorii nelipsite erau mãnuºile, evantaiul
ºi lornionul iar pentru serate dansante carneþelul
de bal.
În alegerea îmbrãcãminþii potrivite o
doamnã trebuie sã dea dovadã de mult tact ºi de
mãsurã spre a nu cãdea în ridicol. Se pare cã
româncele nu prea þineau cont de asemenea
lucruri ºi doreau sã-ºi afiºeze bogãþia ºi statutul
prin culori stridente, costume încãrcate cu multe
bijuterii. Aceastã plãcere de a epata îºi avea
originile în veacul fanariot, care nu apusese decât
cu vreo 40 de ani în urmã, iar amintirile
vestimentaþiei strãlucitoare prin care se citea de
departe statutul purtãtorului erau încã vii în mintea
multora dintre elegantele vremii.

prof. Daniela MÃLINOIU
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CONCEPTUL DE GENERATIE / STIL
IN CONTEXTUL LITERATURII SAIZECISTE
n contextul opiniilor variate din
rândul criticii literare, respectiv a
oamenilor de litere privind
“ chestiunea unei noi generaþii
literare ” - interesul faþã de stilul
scriitorilor care debuteazã editorial
dupã 1990 se impune, cu atât mai
mult cu cât, faþã de literatura postbelicã din epoca
totalitarismului comunist, profund marcatã de
contextul social-politic (evident chiar ºi în cazul
formulelor alegorice ºi parabolice practicate de
scriitori) publicarea nouãzecistã se face într-un
context al libertãþii, cel puþin la nivel ideologic.
Definirea generalã a termenului de
generaþie, mai curând de succesiune a
generaþiilor, o face Paul Ricoeur în primul volum
din Temps et récit (Edition du Seuil, 1983),
eber,
Weber
bazându-se pe contribuþiile lui Kant, Max W
Mannheim , Schutz . Noþiunile utilizate de
Ricoeur sunt: vârsta biologicã , experienþã ,
orientare, ideal, tipicitate, coexistenþa straturilor
de vârstã, anonimat etc. Cum definirea conceputã
de Ricoeur este, mai curând, valabilã pentru
sociologie, conceptul de “ generaþie literarã ”
impune o adaptare la contextul artistic (literar).
Noþiuni ca: vârstã biologicã, experienþã comunã
(ori presupus comunã) devin relative, impunânduse idealul estetic, orientarea în viaþa literarã,
originalitatea care detaºeazã atât de predecesori,
dar ºi de succesori.

Irina Chiriþã - CENZURA SUNETELOR
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O astfel de încercare face R a d u
V o i n e s c u dorind sã rãspundã “ chestiunii
existenþei unei noi generaþii literare” - pusã pe
seama literaturii de dupã 2000: “O generaþie
literarã (artisticã în genere) reprezintã o reþea de
persoane care se situeazã în interiorul aceleiaºi
vârste biologice, împãrtãºesc acelaºi ideal
estetic, ataºat unei experienþe care este, în linii
mari, comunã sau presupusã ca fiind comunã,
practic aceeaºi orientare în viaþa literarã ºi se
delimiteazã programatic sau numai în virtutea
impulsurilor cãtre originalitate de predecesori ca
ºi de succesori”.
În “Istoria literaturii franceze de la
1789 pânã în zilele noastre”
noastre”, (1930), Albert
Thibaudet introduce un element esenþial în
definirea unei generaþii literare: “generaþia care
avea 20 de ani în 1789”, folosind formularea ºi
pentru anii 1820, 1850, 1885, 1914 etc. Obervaþia
lui Thibaudet se aplicã ºi literaturii noastre, având
în vedere cã, majoritatea ºaizeciºtilor aveau, la
debut, 20 de ani (oricum vârste cuprinse între 20
ºi 30 de ani). Preluând argumentele lui Thibaudet
ºi pe cele ale lui Pierre de Boisdeffre din O
istorie vie a literaturii franceze de azi
azi,
Laurenþiu Ulici, Radu Þeposu, Alexandru Piru
se folosesc de criteriul generaþionist cu scopul
conturãrii tabloului evolutiv al literaturii. O
perspectivã interesantã aparþine lui Laurenþiu
Ulici care foloseºte termenul de promoþie ,
referindu-se la un interval de 10 ani ºi delimiteazã
promoþiile ’60, ’70, ’80, ’90, în contextul literaturii
postbelice. Ritmul acesta de 10 ani a fost, în mod
evident, impus de schimbãrile istoriei de dupã
rãzboi.
O abordare cu tendinþe exhaustive a
raporturilor literaturii cu propaganda se regãseºte
în lucrarea lui Eugen Negrici , “Literatura
românã sub comunism”
comunism”, unde autorul propune
oricui doreºte înþelegerea literaturii de dupã 1948
sã þinã cont de influenþa factorului politic, pentru
cã dincolo de aparenþele concesii (fãcute din când
în când) literatura a fost consideratã de cãtre
regimul politic dictatorial un instrument al acestuia.
Dupã corespondenþa literaturã-propagandã, fazei
fundamentaliste a regimului comunist îi
corespunde literatura agitatoricã (proletarã,
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militantã) a cãrei esenþã trebuie raportatã la scopul
ei: schimbarea mentalitãþii, fãurirea omului nou.
Autorii acestei literaturi se constituie într-o
generaþie de dublã provenienþã: cei de obedienþã
moscovitã ( Mihai Novicov , Mihai Roller ,
Nicolae Moraru) ºi cei de coloraturã naþionalistã
(Dumitru Popescu , Eugen Florescu , Mihai
Unghianu). Nu se poate vorbi deci de o nouã
generaþie literarã, în condiþiile în care la revistele
literare ale vremii (“Viaþa Româneascã”, “Tânãrul
scriitor”) numãrul semnatarilor era destul de mic,
aparþinând unor interbelici care nu au intrat în
atenþia criticii, respectiv numele unor tineri care
urmãreau un salt direct (ºi nemeritat) spre vârful
ierarhiei literare.
Etapa urmãtoare este una a “concesiilor
tactice ” când se “ mimeazã dezgheþul ”,
destalinizarea, situatã la jumãtatea anilor 50, când
opoziþia era anihilatã, iar structura regimului era
consolidatã. Aceastã slãbire, fie ea ºi formalã a
cenzurii, care prefera în aceastã perioadã o
ideologie camuflatã mult mai discret în literaturã,
a favorizat alãturi de activitatea cenaclurilor
literare (“ Luceafãrul” condus de Miron Radu
Paraschivescu ; revistele “Steaua”; “Povestea
vorbei”, “Echinox” Cluj) apariþia unei noi generaþii
literare, generaþia ºaizecistã. Noua generaþie de
critici reuºeºte sã creeze un curent de opinii
estetizant, ºi dupã cum se va dovedi dupã multã
vreme, ireversibil ºi estetizant.
Peisajul pestriþ pe care îl oferã proza
acestei generaþii (proza, mai ales, a fost aleasã
pentru a reflecta-cu preþul coborârii nivelului
estetic-dorinþele partidului) este direct legat de
enunþatul context politic, faþã de care fiecare
scriitor în parte a cedat mai mult sau mai puþin
(pactizarea îmbracã forme idividuale, distincte).
Astfel, unii dintre prozatori vor rãmâne ºi dupã
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’60 fideli regimului socialist, gravitatea
compromisului scriitoricesc devenind vizibilã în
cazul prozatorilor consacraþi înainte de rãzboi:
Mihail Sadoveanu (Pãuna
Pãuna Micã - 1948; Mitrea
Cocor - 1949; Aventurã în lunca Dunãrii Temelia - 1951); Cezar
1954) Eusebiu Camilar (T
Oameni de azi ºi de ieri
Petrescu (Oameni
ieri, Oameni
de mâine - 1955).
Pe lângã interbelicii amintiþi, un val nou de
prozatori dornici de afirmare acceptã pervertirea:
Alexandru Jar, Ion Istrate, ªerban Nedelcu,
Dragoº V
Vii c o l , F r a n c i s c M u n t e a n u , V. E .
Gãlan, Aurel Mihalea.
Dintre cei care au reuºit “perfecþionarea”
literaturii de propagandã printr-o ideologie
“Dulãi”,
implicitã, amintim pe Zaharia Stancu în “Dulãi”
Marin Preda în nuvelele: “Ferestre întunecate”
“Gloaba”,
ºi “Desfãºurarea”
“Desfãºurarea”, Eugen Barbu în “Gloaba”
“Oaie ºi ai sãi”
sãi”, Petru Dumitru în “Drum fãrã
pulbere”
pulbere”, “Pasãrea furtunii”
furtunii”.
În cadrul acesta derutat pentru scriitori,
cele cinci romane (publicate dupã moartea lui
Stalin) deschid un culoar prozei autentice în lupta
cu ideologia, iar recucerirea esteticã (produsã în
anii ’60) oferã scriitorilor talentaþi posibilitatea
tipãririi textelor fãrã concesii politice. În schimbul
libertãþii, scriitorilor li se impun câteva mici
interdicþii, cum ar fi aceea de a se ocupa de
defectele structurale are regimului comunist sau
de a se lãsa atraºi de chestiunea libertãºii ºi
înstrãinãrii. Bietul Ioanide deschide calea
romanului citadin ºi a celui tipologic; Moromeþii
este romanul care în proza postbelicã se dedica
lumii statului ºi ignoratei complexitãþi sufleteºti a
þãranului; Groapa reprezenta proza pitoreascã,
de mediu exotic; Toate pânzele sus prozã de
aventuri.
Dupã 1964 deschiderea deja creatã va
oferi posibilitatea scriitorilor de a diversifica
tematica, paleta stilisticã ºi formulele narative, se
va dezvolta proza fantasticã, parodicã,
experimentalistã, S.F., eseistica, meditativproblematizantã. Astfel, “cu strategia ºi cu micile
concesii pe care le-au fãcut, scriitorii ºaizeciºti
au reuºit în câþiva ani sã sã îngroape realismul
social ºi sã desãvârºeascã procesul renaºterii
literaturii”.
O altã caracteristicã a prozei ºaizeciste
este debutul cu prozã scurtã, observaþia fiind cu
atât mai necesarã cu cât în viziunea critici “se
opereazã cu o ierarhie a genurilor ”. Eugen
Simion întãreºte observaþia explicând prin
impresia creatã de “sentimentul cã cine n-a scris
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mãcar un roman nu poate fi un prozator serios;
îndatã ce un nuvelist trece la roman, opera lui
dinainte intrã în umbrã, indiferent de calitatea lui
esteticã”.
La Fãnuº Neagu, de exemplu, succesul
romanului “Îngerul a strigat”
strigat”, a împiedicat sã
se mai vorbeascã despre nuvelistica, de altfel
superioarã, încât “Cantonul pãrãsit” (1964) a
trecut aproape neobservat. Nuvelele ca “Dincolo
de nisipuri”
ara buimacã”
nisipuri”, “Acasã”
“Acasã”, “V
“Vara
buimacã”, anunþã
stilul “realismului atroce ºi fabulos discret; proza
de observaþie exactã, ambiguitate, dialoguri
paralele, lumea fãnuºianã în care fabulosul ºi
tragicul sunt cei doi poli ai existenþei”.
George Bãlãiþã publicã, înainte de
romanele care l-au impus ca prozator, trei cãrþi
de povestiri ºi nuvelele, proza simbolicã despre
universul infantil ºi dezalienarea individului: þãranii
sunt suciþi, euforici, iar copiii curioºi, impenetrabili.
Volumul “Conversând cu Ionescu” (1966) indicã
o înnoire a tipologiei ºi a tehnicii epice.
Nicolae Berban, însã, publicã în reviste
câteva schiþe ºi nuvele care n-au convins, în timp
ce volumul de nuvele “De ce zboarã vulturii”
(1966) este apreciat de critica literarã prin interesul
îndreptat spre psihologia izbânzii ºi a eºecului în
mediile elementare.
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Romanul ºaizecist se orienteazã
(scriitori înþelegând necesitatea) spre cele douã
filoane interbelice: tradiþionalism ºi modernism.
Tematic, romanul ºaizecist se orienteazã spre
tradiþia interbelicã pe care o recupereazã ºi o
“cucereºte”, în care satul (de exemplu) este
itel
Titel
redescoperit ca univers arhetipal: la Sorin T
în “Þara îndepãrtatã” (1974), “Pasãrea ºi
umbra” (1977), “Clipa cea repede” (1979),
“Femeie, iatã fiul tãu” (1983); Fãnuº Neagu
în “ Î n g e r u l a s t r i g a t ” (1968); ª t e f a n
Bãnulescu în “Iarna bãrbaþilor” (1965).
Tema trecerii de la “lumea veche” la
“lumea nouã” (prezenþa la toþi romancieri
generaºiei ºaizeciste) cãreia i se asociazã ºi o
perspectivã mitizantã dezvãluie o lume dizlocatã
din tiparele ei ancestrale (Eugen Simion).
Tema satului ca lume rãsturnatã, opusã
celei dintâi, înfruntã utopia prezentului propusã
de proletcultism se regãseºte la D.R. Popescu
.”
în “F
“F.”
.”; “Vânãtoarea regalã”
regalã”; “O bere pentru
calul meu”
meu”; “Împãratul norilor”
norilor”; “Ploile de
dincolo de vreme”
vreme”. Formulele diferã însã, astfel
ca la Fãnuº Neagu, în “Îngerul a strigat” se
constatã o “ adiþiune de episoade, fiecare
personaj are o poveste a lui, dar pe care o spune
prozatorul sai alt personaj”. Datinile prezente
(care au o sevã pãgânã) n-au nimic din ostentaþia
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etnograficã, miza scriitorului fiind sã creeze un
destin dintr-o biografie banalã.
Dupã modelul lui Joyce, George Bãlãiþã
“Lumea
descrie douã zile din existenþa lui Antipa (“Lumea
în douã zile”
zile”) dovedind cã nu e nevoie sã
reconstituie întreaga existenþã a unui personaj
pentru a da un indiciu despre destinul acestuia.
Memoria unei zile e încãrcatã de memoria zilelor
aniterioare, rezultând o suprapunere de texte
(confesiuni). “Francisca” (1965) lui Berban
propune combinarea mai multor metode narative:
o prezentare (a unui mediu) fãcutã din punct de
vedere al unui personaj, adãugând ficþiunea
naratorului care comenteazã liber evenimentele,
dar, mai ales eseul, sub forma reflecþiei morele ºi
sociale.
“Lunga
Romanul parabolic ºaizecist (“Lunga
itel ;
cãlãtorie a prizonierului” a lui Sorin T
Titel
“Viaþa pe un peron” a lui Octavian Paler )
construieºte imaginea istoriei ca Mecanism care
transformã cãlãi în victime ºi invers, prin
surprinderea unui destin exemplar în spaþii
arhetipale. Astfel, gara pustie situatã între o
mlaºtinã ºi un deºert, se constituie într-un spaþiu
labirintic în care rãtãcesc niºte indivizi fãrã nume
(victima ºi cãlãi) ºi ale cãror profiluri se suprapun.
Romanul alegoric ºi simbolic (în general
vorbind despre criza individului într-o lume
degradatã) propune o varietate mimeticã,
dezvãluindu-ºi mecanismele de funcþionare;
“ scriitura aventurii ” e dublatã de “ aventura
scriiturii”. Se apeleazã la jurnalul de scriiturã,
“Lumea în douã
uneori în varianta autoparodicã (“Lumea
z i l e ” de G e o r g e B ã l ã i þ ã ) la dezvãluirea
convenþiilor tehnicilor, a codului de scriiturã
“Galeria de viþã sãlbaticã”
(“Galeria
sãlbaticã”, “Femeie, iatã fiul
tãu”
“Buna
vestire”,
“Don Juan”
tãu”,
Juan”, “Vânãtoarea
r e g a l ã ””). Autoreflexivitatea, înþeleasã ca
modalitate a autocomentãrii, are drept rezultat
“aducerea” autorului în text-în calitate de lector al
Buna vestire
e). Prezenþa
propriei ficþiuni (B
strategiilor transgresive (metalepsã) în romane
ca: “Femeie, iatã fiul tãu”
tãu”, “Galeria cu viþã
s ã l b a t i c ã ””, “ D o n J u a n ””, “ B u n a v e s t i r e
e,”
anticipeazã experimentul literar optzecist. În
“Buna vestire”
vestire”, vocea narativã atrage atenþia,
deopotrivã asupra talentului unor personaje,
strategii, pune în discuþie convenþiile romanului
realist, pentru cã, în capitolul al VIII-lea dialogul
narator-naratar (cu valoarea autoparodicã) sã
submineze pretenþia de verosimilitate: “Ce fel de
autor mai e ºi ãsta care ne pune sã urmãrim 400
de pagini, o istorie galantã contemporanã, ca
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tocmai când ne apropiem gâfâind de final, sã ni-l
fure de sub ochii, sã ne frustreze de final?!”.
În “Femeie, iatã fiul tãu”
tãu”, un dialog,
având la bazã acelaºi procedeu al autoreflexivitãþii
în care vocea naratorului (auctorial) relateazã
naratorului vizându-i competenþele “cititorului
model ”, capabil de a recunoaºte cliºeele
prezentate în manierã parodicã: “Unii ar putea sã
spunã cã le-am cam adus din condei (...)”.
Punerea în abis a istoriei povestite din romanul
“Galeria cu viþã sãlbaticã”
lui Constantin Þoiu (“Galeria
sãlbaticã”,
“ Î n s o þ i t o r u l ””, “ O b l i g a d o ””) constã în
consemnarea “aventurii unor romane posibile”,
temele specifice parabolei postbelice sunt puse
în legãturã cu strategiile scriitorului.
În “Însoþitorul”
“Însoþitorul”, Mega îi povesteºte
discipolului sãu o parabolã despre vocaþia utopicã
a intelectualului, refugiul în estetism, ca formã de
rezistenþã în faþã presiunii politice: “Era ca o cetate
radioasã a lor, a somonilor, utopia lor, mã rog, fiind
cã utopia (...) e înscrisã în structurile celei mai de
seamã a biologiei ”. Povestea Karlei (care
dobândeºte prin moarte o demnitate metafizicã)
relevã convertirea Istoriei la Ficþiune, punându-ºi
în evidenþã modelele: “Povestea, basmul, locul
în care ne situãm fericirea, lumea mai bunã pe
care o credem pe mãsura viselor noastre”.
Scos din contextul epocii care l-a generat,
romanul parabolic ºaizecist ar putea sã parã o
formulã caducã, dacã nu se þine seama de faptul
cã problematica acestor romane nu trebuie
aplicatã limitativ spaþiului românesc, ci abordatã
prin profunzimea semnificaþiilor general-umane.
Vocaþia experimentalã a romancierilor ºaizeciºti
asigurã acestor scriitori o poziþie incontestabilã
în contextul generaþiei optzeciste.

prof. Cristina CHIRIAC
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“ANIMALUL INIMII” DE HERTA MULLER
te obiectiva în faþa acestei cãrþi
ca ºi cititor dedicat numai
planului estetic ºi critic axiologic
atunci când ai trãit în þara în care
ºi-a petrecut o mare parte din
viaþã singura câºtigãtoare a
premiului Nobel pentru literatura
din România, când aproape ai
respirat acelaºi aer, când eºti român, intelectual
de aceeaºi formaþie ºi cu multe experienþe
asemãnãtoare în perioada comunistã, chiar dacã
beneficiind de o stea mai blândã, e o misiune
aproape imposibilã. Iar când aceasta se complicã
ºi cu o similitudine în ceea ce priveºte atitudinea
politicã, obsesia ratãrii ca destin
dinainte scris, pentru cã te-ai
nãscut unde te-ai nãscut ºi pentru
cã ai fost blestemat sã fii
contemporan cu niºte ipochimeni
ce au un sistem de valori ciudat,
în care e valorizatã ca aur curat
oprimarea celor diferiþi de modelul
promovat de sistemul totalitar,
trebuie sã treci întâi de
obsedantul sentiment de
sacrilegiu ca sã scrii liber, poate
critic, poate ironic.
A vorbi despre “Animalul inimii” de
Herta Muller este pentru mine în primul rând un
exerciþiu de libertate ºi de izbãvire, un lucru care
îmi aratã, la 20 de ani de la Revoluþie, cã, din
punctul meu de vedere cel puþin, fiecare act de
libertate este sisific de greu ºi dureros, ca efortul
unui nevrotic de a simula normalitatea la fiecare
vizitã a celor dragi. Când C.G. Jung analiza
demenþa nazistã ca boala psihicã a maselor,
puncta, fãrã sã ºtie ºi un diagnostic al maselor
ce au trãit teroarea comunistã. Numai cã aici
boala se camufleazã mai bine, imitând ºi tipul de
teroare la care e supusã mulþimea: una insidioasã,
perfidã, de lungã duratã ºi cu multã propagandã
ce simuleazã raþiunea ºi normalitatea, dar se
bazeazã pe aceleaºi elemente ale nazismului: ura
ºi frica. ªi altã diferenþã uluitoare e cã mulþi în
nazism îºi pun acut problema libertãþii, pe câtã
vreme în comunism foarte mulþi uitã sã mai fie
liberi, pentru totdeauna.
În primele zeci de pagini, romanul e
straniu. Dacã ai prejudecata cã un autor de Nobel
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e un stilist ieºit din comun, atunci cel puþin acest
roman al Hertei Muller nu e un roman de Nobel,
deºi unii critici susþin cã acesta e cea mai bunã
carte a ei. Stilul începutului de roman e al unui
poem în prozã stângaci, cu un gust ciudat de
eodoreanu , o
“Uliþa copilãriei” a lui Ionel T
Teodoreanu
metaforizare copilãreascã, o inserþie a naraþiunii
simple, liminare, într-o þesãturã poeticã, numai cã
substanþa e a abjectului, estetica oribilului se
foloseºte de o recuzitã stilisticã paradoxalã. Apoi
îþi dai seama cã tot acest lirism al mizeriei e aºa
feminin ºi presãrat cu atâtea parfumuri ºi nimicuri
pentru cã e poate un poem închinat sinucigaºei
Lola, personaj contradictoriu,
studenta fluºturaticã ce e violatã de
profesorul de sport, cel care voteazã
primul înfierarea ºi excluderea
postmortem a studentei din partid dupã ce e gãsitã spânzuratã în
ºifonierul de la cãminul studenþesc.
ªi Lola e doar deschizãtoarea
drumului celorlalþi care-ºi vor pune
capãt zilelor sau poate vor fi
asasinaþi de Securitate pe parcursul
desfãºurãrii naraþiunii. Paradisul
tinereþii e presãrat cu orori.
Dacã, pe de altã parte, crezi
cã un autor de Nobel are o viziune filosoficã,
socialã, de anvergurã, scrie acel tip de naraþiune
care dã iluzia întregului ºi dã soluþii realului, atunci
cartea dezamãgeºte din nou: nu are forþa
interpretãrii, sintetizãrii sau analizãrii sistemului,
nici mãcar a simbolurilor integratoare ºi
revelatoare. Dar naratoarea ºi prietenii ei, Kurt,
Edgar ºi Georg sunt fii de foºti soldaþi SS ºi în
acelaºi timp aceºti tineri sunt militanþi
anticomuniºti. Sunt cei patru cavaleri ai
Apocalipsei secolului douãzeci prinºi între cele
douã mari blesteme al secolului. Sunt prizonieri
prin naºtere ai unui sistem de “ închisori ”
necruþãtoare: sunt stigmatizaþi prin prezenþa
martorilor terorii naziste în propria familie, sunt
cetãþenii unei þãri comuniste, represive, un sistem
concentraþionar în care tot ce e dincolo de graniþe
se numeºte “ Afarã ”, dincolo de Dunãre e
libertatea, dincoace e frica. Sunt aparþinãtori unei
minoritãþi pe care o resimt ca pe o condamnare
(personajele se jignesc sistematic cu acest
apelativ “ºvab” sau cu defecte care au la coadã
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adjectivul “ºvãbesc”, deºi toþi patru prieteni fac
parte din aceastã minoritate). Sunt intelectuali
într-o dictaturã a proletariatului ºi sunt suspecþi
prin ceea ce fac (recitã o poezie care li se pare
subversivã miliþienilor, se întâlnesc pe furiº întro casã la þarã, unde vorbesc despre dincolo,
despre cei ce mor împuºcaþi în timp ce trec
Dunãrea ºi despre bolile dictatorului care îi fac
sã creadã cã au ºanse sã-i supravieþuiascã.
Sunt demni ºi curajoºi într-o lume a laºitãþii ºi a
ipocriziei.
Într-o confesiune recentã, Herta Muller
spunea cã în România se simte nemþoaicã, deci
nu se simte acasã, iar în Germania e
consideratã româncã, aºadar ea nu e nici acolo
acasã. Alienarea e o linie foarte puternicã a
acestui roman. Cred cã ar fi surprinsã sã vadã
cã ºi un român get-beget ca mine înþelege foarte
bine paradigmele înstrãinãrii... O altã linie forte
a operei e ratarea. Ca profesor de literaturã nu
mã pot abþine sã nu remarc referinþele culturale
româneºti: versurile lui Gellu Naum, cântecul
popular “Cine iubeºte ºi lasã”, dar ºi complexul
camilpetrescian al intelectualului inadaptat,
victima societãþii prost alcãtuite, ratarea
procustian determinatã a individului cu principii
înalte, complex dus însã la absurd de o
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societate absurdã. Sinuciderea, foarte des
rãspunsul personajelor lui Camil la mizeria
societãþii, în “Animalul inimii” e, în logica terorii,
perfect superpozabilã asasinatului. Ambiguitatea
între sinucidere ºi asasinat te paralizeazã ºi e
una din oglinzile unui regim al crimei.
Poate, ca ºi cititor al lui Cãrtãrescu sau
admirator al scriitorilor estetiºti în general, ai vrea
ceva mai “ lucrat ”, ceva precum Gorgonele
acoperiºurilor din Bucureºti sau chiar ºi o
chestiune plastic abjectã precum profanarea
bisericilor din satul bulgãresc din Orbitor
Orbitor, de
exemplu. Poate þi-ai dori o complexitate studiatã
a personajului negativ, cum e tripleta procuror,
anchetator, torþionar din “Animale bolnave” de
Breban sau poate, un plan mistic, sacru,
integrator, precum se întâmplã în “Noaptea de
Sânziene” sau “Pe strada Mântuleasa” de
M i r c e a E l i a d e . Nimic din toate acestea.
Personajul - unealtã a totalitarismului e fie tatãl,
fost soldat SS, acum un bãtrân beþiv, ratatul total,
fie un mizerabil ofiþer Piele cu un câine care poartã
acelaºi nume ca ºi ºeful sãu cu douã picioare fie
niºte anonimi supraveghetori, mâncãtori de prune
verzi luate din copacii de pe stradã ori, de ce nu lumea nu are niciun zãgaz moral - cea mai bunã
prietenã care, bolnavã de cancer, vine sã o
viziteze în Germania ºi dã cele mai intime date
Securitãþii din þarã despre cea de care
mãrturiseºte cã-i era foarte foarte dor. Sau apar
doar produsele minþiilor bolnave: ameninþãrile cu
moartea la telefon sau în scrisori.
Cât despre instanþa naratorului, ea nu are
nimic din sofisticatul angrenaj narativ al naratorilor
multipli din romanul lui Eliade sau cel al lui
Breban, protagonista nu se aflã între faliile ce
unesc sacrul ºi profanul, nu e Viziru sau Antipa personajul antologic al lui Bãlãiþã din “Lumea în
douã zile”
zile”, e doar o tânãrã studentã ce locuieºte
într-o cazonã camera de cãmin, în pãtrat, cum
zice ea, e prietenã cu alte fete ºi cu niºte bãieþi,
merge la croitoreasã, recitã poezii, se plimbã pe
strãzi, scrie scrisori ºi primeºte scrisori. Dar întro zi aceastã fatã îºi gãseºte colega de camerã
spânzuratã cu cordonul de la rochia ei, asistã la
ºedinþa publicã în care moarta e exclusã din partid
pentru cã nu avea valori morale sãnãtoase, e
pusã sã cânte la Securitate o parodie idioatã a
unor versuri dragi, iar când se întâlneºte cu
prietenii inventariazã morþii trecerii ilegale a
frontierei ºi-ºi pregãteºte un fel de moarte care
este pãrãsirea fãrã voie a patriei, orice ar fi
însemnând ea. Când are o slujbã, e aruncatã pe
culoar fãrã motiv ºi apoi afarã din fabricã, izolatã
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ºi ostracizatã pentru cã ea e altfel, e elementul
duºmãnos, alienul cel mai urât de sistemul
comunist; când are o prietenã, aceasta e o
informatoare a Securitãþii, când are o cheie de
la un cufãr sau de la o casã, cheia nu încuie
nimic, nu poate ascunde, proteja nimic. Când
ea scrie prietenilor, mamei, ea scrie mai întâi
Securitãþii ºi dacã Securitatea vrea, aceastã
tânãrã poate, pentru preþul unui timbru, sã
beneficieze de servicul poºtei þãrii ei sã ducã
vorbele fetei la mama sau la prietenii ei. E atât
de simplu. Brutal ºi exclus din livrescul pe care
o pleiadã de autori români contemporani autoarei
“Animalului inimii” îl cultivã cu încrâncenare!
E adevãrat cã repetiþia motivului frunzelor,
mãruntaielor de animale, al ierburilor rele, oilor
de tinichea cu picioare roºii ºi al pepenilor de
lemn, definirea animalului inimii, metafora
vorbelor ºi a tãcerii structureazã o oarecare
simfonie stilisticã, dar impresia de nereuºitã, de
carte de raftul doi nu te pãrãseºte, dar nici nu te
face sã laºi volumul din mânã. Dimpotrivã,
frazele scurte, tensionate, stilul simplu, avalanºa
ororii pure, necomentate, creeazã o tensiune cu
totul specialã, te fidelizeazã tipului acestuia de
scriiturã, neglijent ºi în acelaºi timp pretenþios,
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chiar preþios pe alocuri, fãrã sã poatã cãdea în
artificial vreo clipã.
Magnetice sunt impresia de cãlãtorie
stranie, aºteptarea ca sã se întâmple mai repede
inevitabilul: emigrarea sau moartea ºi grija,
tensiunea cã personajele acestea, ce parcã devin
transparente (ca bãrbatul pe care naratoarea îl
vede lângã frigiderul în care Lola îºi pãstra
mãruntaiele de animale pe care le primea de la
iubiþii pasageri de la abator), sã nu clacheze, sã
fie atenþi ºi sã pãrãsescã România vii ºi întregi
cu paºaport în regulã. Edgar moare la puþin timp
dupã ce emigreazã legal în Germania,
aruncându-se sau împins fiind pe o fereastrã de
la un etaj superior al unei clãdiri din Frankfurt, Kurt
cere din þarã fotografiile ºi ele ajung în România
dupã ce Kurt e gãsit spânzurat.
Într-un interviu, autoarea mãrturisea cã nu
ºi-a propus niciodatã sã fie scriitoare ºi cã scrie
fiindcã nu poate altfel. Herta Muller scrie cu
ratãrile, mizeriile, limitele umane, cu bolile,
cuvintele grele pe care mama ei Ie spune
neînþelegând-o, cu delirul bunicii ei atinse de
demenþã senilã, cu penibilele umilinþe la care o
supune securistul sãu, cu neputinþa rãzbunãrii,
scrie cu ea însãºi ºi asta e de Nobel.

prof. Daniela PLÃIAªU
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UN MAGICIAN AL CINEMATOGRAFIEI:
INGMAR BERGMAN
Laura ªIU
clasa a XII-a F

ngmar Bergman este unul dintre
regizorii canonici, cel mai de seamã al
cinematografiei suedeze, precursorul
curentului nouvelle vague din prezent,
creând piese de teatru ºi capodopere
cinematografice, având ca teme relaþia
omului cu divinitatea, rolul femeii ºi
reacþia omului în faþa morþii, toate acestea fiind
inspirate din propria lui lume interioarã, acest lucru
fiind peremptoriu observat în toate filmele sale.
Ingmar Bergman s-a nãscut în 1918 în
Uppsala, Suedia. Temperamentul aproape
despotic al tatãlui sãu, Erik Bergman , pastor
luteran, adeptul unei educaþii rigide ºi aproape
sufocante, l-a fãcut pe viitorul regizor sã se
îndepãrteze de tatã ºi sã se apropie de mamã,
Karin Bergman, care îi va fi cel mai bun prieten
ºi cea mai apropiatã fiinþã. O parte din voinþa
puternicã a mamei se pare cã i se transmisese ºi
fiului, dar în egalã masurã relaþia tensionatã dintre
pãrinþi l-a marcat ºi avea sã îi inspire subiectul
unora dintre peliculele ºi piesele sale de teatru.
La vârsta de 9 ani, Ingmar Bergman a fãcut un
schimb care îi va marca restul vieþii: o cutie de
soldaþi de plumb în schimbul unei lanterne magice,
jucãrie care îl va fascina ºi îi va deschide gustul
pentru lumea spectacolelor. În cartea sa
autobiograficã, Lanterna Magicã (1988) acesta
povesteºte cum era închis de tatãl sãu în diferite
încãperi întunecate, singura sursã de luminã fiind
o lanternã, în acest mod reuºind sã creeze o
multitudine de scenarii. De asemenea, tot din
carte aflãm cum acesta a fost închis din greºealã,
în vremea copilãriei, într-o morgã, unde se afla
cadavrul unei femei ce l-a fascinat ºi totodatã l-a
marcat pe viaþã. Acesta declara: “Cavalerul joacã
ºah cu Moartea. Moartea doboarã Arborele vieþii,
un om amãrât s-a aºezat în vârful copacului ºi îºi
frânge mâinile. Moartea conduce dansul înspre
Þara Întunericului. Ea þine secera ca un drapel ºi
credincioºii o urmeazã într-o lungã sarabandã la
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capãtul cãreia se aflã bufonul. Diavolii întreþin
focul, pãcãtoºii se aruncã cu capul în flãcãri.
Adam ºi Eva au descoperit cã sunt goi. Ochiul
Domnului priveºte fix din spatele pomului cu
fructul interzis. Unele biserici sunt precum
acvariile: nu existã în ele nicio parte care sã nu
fie împodobitã. Peste tot trãiesc ºi prosperã
oameni, sfinþi, profeþi, îngeri, diavoli ºi demoni.
Viaþa de aici ºi cea de dincolo se înalþã ca niºte
nori de fum de-a lungul zidurilor ºi arcadelor.
Realitatea ºi imaginaþia s-au contopit într-un aliaj
puternic: Pãcãtosule, priveºte-þi opera, vezi ce
te aºteaptã dupã colþ, uitã-te la umbra din spatele
tãu!”. Acest pasaj reprezintã ºi tema filmului A
ºaptea pecete (1957) ºi de asemenea, aceeaºi
perspectivã se regãseºte ºi în filmul Persona
(1966), ambele fiind considerate inovaþii ale
cinematografiei, abordând teme îndrãzneþe pentru
acea epocã ºi folosind cadre lungi ºi mijloace
tehnice nemaiîntâlnite pânã atunci, evitând în
totalitate folosirea zoom-ului pentru a crea
intensitatea imaginilor.
În urma unor acuzaþii de evaziune fiscalã
la care Bergman nu a avut nicio contribuþie,
acesta spunând cã este absolut inutil în ceea ce
priveºte capitolul finanþe ºi dupã o scurtã perioadã
de detenþie într-un spital deoarece acesta a suferit
de o foarte puternicã depresie, Ingmar Bergman
pãrãseºte Suedia, se mutã în Germania, unde
continuã sã producã filme. Deºi a jurat cã nu se
va mai întoarce în þara sa pe care în fapt o adora,
în special insula Faarö, ce reprezenta pentru el
paradisul pe pãmânt, insula Faarö fiind ºi locul
unde a realizat numeroase filme, Ingmar
B e r g m a n se întoarce în Suedia dupa
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soluþionarea problemelor. De altfel, a murit ºi a
fost îngropat pe insula Faarö, petrecându-ºi ultima
parte a vieþii citind, meditând ºi vorbind la telefon
cu prietenii.
Filmul Fragii sãlbateci
sãlbateci, numele în original
fiind Smultronstallet
Smultronstallet, realizat în anul 1957, îl are
pe celebrul regizor suedez Victor Sjöström în
rolul principal. B e r g m a n foloseºte aici
reprezentãri ale halucinantului ºi oniricului pentru
a evidenþia zbuciumul interior al personajelor ºi
pentru a pãtrunde în subconºtientul acestora. Se
prezintã un voiaj copleºit de coºmaruri, vise ºi
reveniri în trecut, al unui venerabil profesor însoþit
de nora sa, cãtre Universitatea care-i decerneazã
titlul de Doctor Honoris Causa. Traseu exterior
care se intersecteazã cu un labirint interior, voiaj
în timp ºi în imaginar, bilanþul unei existenþe, filmat
cu o libertate de limbaj ºi miºcare ce taie
respiraþia, operã capitalã de introspecþie, meditaþie
despre farmecul senectuþii. Extrem de neplãcutul
sentiment de irealitate, de care vorbeºte
povestitorul, este în permanenþã supravegheat de
o stare activã de cenzurare a visului nocturn ºi a
viselor cu ochii deschiºi. Cu o extraordinarã
libertate ºi îndrãznealã, Bergman combinã întrun fel de sintezã genialã nu numai temele sale
preferate, nu numai toate marile curente ale
cinematografului (expresionism, realism poetic ºi
chiar neorealism), ci reuºeºte sã pãstreze o
perfectã unitate de ton ºi sã nu repete nimic din
operele anterioare. Primind numeroase premii,
precum Premiul Bafta, Ursul de Aur la Berlin ºi o
nominalizare la Globul de Aur pentru cel mai bun
film strãin, Ingmar Bergman a creat o operã
fascinantã, ce rãmâne ºi astãzi unul din cele mai
bune filme.
Un alt film reprezentativ pentru opera sa
cinematograficã este Persona
Persona, realizat în 1966.
În legaturã cu propria creaþie, Ingmar Bergman
declara : “Cu diferite ocazii, am spus ca Persona
mi-a salvat viaþa - ºi aceasta nu este o exagerare.
Dacã nu aº fi avut curajul de a face acest film, aº
fi fost probabil total devastat. Un lucru
semnificativ, pentru prima datã nu mi-a pãsat dacã
rezultatul va fi un succes comercial .” Filmul
trateazã relaþia dintre douã femei, Elisabet, o
actriþã care înregistrase numeroase succese
anterioare unui spectacol al piesei Electra, în
timpul cãreia devine mutã, ºi Alma (care semnificã
suflet în spaniolã ºi portughezã), sora medicalã
desemnatã îngrijirii condiþiei sale. De asemenea,
filmul începe prin cadre lungi ce prezintã diferite
secvenþe cu filme mute, scene din film ce
ilustreazã o oaie ce este omorâtã cu un cuþit sau
diferite imagini cu trupuri neînsufleþite învelite în
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cearceafuri albe. Totul se încheie cu un cadru în
care un copil stã pe un pat de spital, citind o carte
a lui Mihail Lermontov ºi apoi punându-ºi mâna
pe o imagine înceþoºatã a unei feþe de femei. Dupã
care apare genericul. A aduce o imagine pe ecran
înseamnã a fi exclus de la o prezenþã. Rezultând
din supraimpresiunea, reculul, din repunerea lor
în loc, din înaintarea lor, doar animarea
fotografiilor le dã o aparenþã de viaþã. În mod
inevitabil, în acest cadru al dorinþei, gestul bãiatului
înspre imaginar nu poate atinge, încã o datã, viii.
Realul nu poate fi posedat decât prin atingere, nu
ºi prin vãz. Acþiunea se petrece pe insula Faarö,
filmul bazându-se pe tema dificultãþii adevãratei
comunicãri între oameni ºi esenþialmente natura
egocentristã a artei. Filmul creºte în intensitate
pe mãsurã ce asistenta îºi povesteºte viaþa
dramaticã, apoi observându-se reacþiile celor
douã protagoniste la cele povestite sau
întâmplate.
Unii critici au interpretat filmul ca fiind
inspirat din piesa C e l [ m a i ] p u t e r n i c a
dramaturgului suedez August Strindberg .
Persona este considerat, de cãtre numeroºi
critici ºi realizatori de filme, ca fiind unul dintre
cele mai importante filme realizate vreodatã.
Eseista ºi scriitoarea Susan Sontag este unul
din criticii de film care a scris extensiv despre
acest film, numindu-l “capodopera lui Bergman”.
Un alt critic a caracterizat Persona ca “fiind una
dintre cele mai mari opere de artã ale secolului
20”. Publicaþia de specialitate Sight and Sound
a cotat filmul, într-unul din sondajele sale de
opinie, ca fiind al cincilea dintr-o listã scurtã
desemnând primele zece filme ale tuturor
timpurilor.
Tot în cartea sa autobiograficã, Lanterna
Magicã
Magicã, Bergman ne oferã propria definiþie
asupra filmului, ºi anume: “Filmul ca vis, filmul ca
muzicã. Nicio altã artã nu reuºeºte aºa cum face
cinematograful sã ocoleascã conºtiinþa noastrã
diurnã ºi sã se îndrepte direct spre sentimentele
noastre, în profunzimea casei crepusculare a
sufletului. O uºoarã convulsie a nervului nostru
optic, un efect de ºoc: douãzeci ºi patru de cadre
luminate pe secundã, cu spaþii întunecate între
ele, pe care nervul optic este incapabil sã le
înregistreze. Când mã aflu la masa de montaj ºi
derulez filmul, parcurgându-l cadru cu cadru, mã
mai simt încã stãpânit de acel sentiment pe care
îl simþeam deseori în copilãrie: în întunericul din
ºifonier derulam încet cadru dupã cadru, vedeam
schimbãrile abia perceptibile, apoi derulam mai
repede: o miºcare.”
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Aºadar, Ingmar Bergman a realizat unele din
cele mai importante pelicule ale secolului trecut,
stabilindu-ºi poziþia inevitabilã ca unul dintre cei mai buni
regizori, dar ºi ca unul dintre cei mai buni scenariºti,
acesta scriindu-ºi propriile scenarii ale filmelor. Dupã
vizionarea unui film de al sãu este aproape imposibil sã
nu rãmâi marcat de ceea ce se deruleazã în faþa ta,
imaginile cãpãtând viaþã, acaparând realul ºi
halucinantul.

Secvenþã din filmul FRAGII SÃLBA
TICI
SÃLBATICI

Secvenþã din filmul PERSONA

Secvenþã din filmul A ªAPTEA PECETE

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

Este imposibil de cuprins
întreaga operã a lui Ingmar Bergman
în câteva pagini ºi este de-a dreptul
aberant sã afirm cã se rezumã numai la
cele scrise mai sus. Opera sa este
extrem de vastã, fiecare film având
particularitatea sa, dar toate conducând
spre fiinþa interioarã ce se regãseºte în
fiecare dintre noi, în acest mod, pentru
câteva ore ce sunt necesare derulãrii
fimului, se contureazã o întâlnire cu
imaginaþia genialã a ilustrului Bergman,
dar nu în ultimul rând o întâlnire cu
propriul Eu.
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STRATEGII ECONOMICE
SI ÎN VIATA DE ZI CU ZI
“A gândi strategic înseamna sã ai capacitatea de a gândi ceea ce este de negândit”
Herman Kahn
n lumea afacerilor de azi, competiþia
joacã un rol foarte important ºi de
aceea fiecare individ sau organizaþie
adoptã o anumitã strategie pentru aºi atinge scopul, obiectivul vizat. Dar
cum afecteazã aceste strategii pe
ceilalþi participanþi la viaþa
competiþionalã?
Rãspunsul la aceastã întrebare îl vom afla
cu “ teoria jocurilor ” care ne dã posibilitatea
analizãrii impactului deciziilor celorlalþi asupra
propriilor decizii ºi rezultate. Teoria jocului ne aratã
cum sã alegem strategii optime într-un conflict.
Pionierii acestei teorii sunt consideraþi John von
Newmann ºi Oscar Moegenstern , ºi a fost
utilizatã în planificarea strategiilor în cel de-al
doilea Rãzboi Mondial.
Vom exemplifica aceastã teorie prin studiul
jocurilor “de sumã zero”, cu 2 jucãtori (deci avem
douã pãrþi) ca de exemplu, negocierile dintre
patronat ºi sindicate, cu privire la majorãrile
salariale. Dacã în urma negocierilor, însumãm
câºtigurile ºi pierderile celor 2 jucãtori (sindicat
ºi patronat) rezultatul va fi întotdeauna zero, nul,
motiv pentru care acest tip de joc se numeºte
“de sumã zero”.
J o h n F o r b e s N a s h J r . este un
matematician american, care lucreazã în teoria
jocului, geometria diferenþialã ºi ecuaþii diferenþiale
parþiale, în calitate de Cercetãtor Matematician
Senior la Princeton University. Laureat al
Premiului Nobel pentru Economie (1994), Nash
este de asemenea subiectul principal în filmul
produs la Hollywood, A beautiful mind (“O minte
sclipitoare”), care a fost nominalizat pentru 8
Premii Oscar, din care a câºtigat 4.
Pelicula biograficã se concentreazã în
jurul vieþii acestui geniu al matematicii care, deºi
lovit de schizofrenie, a reuºit sã îºi continue
cariera academicã cu succes. Celebrul caz al
savantului care a avut puterea sã lupte cu o boalã
psihicã incurabilã ºi agresivã a miºcat o întreagã
comunitate academicã. ªi mai impresionant încã,
genialul John Nash ºi-a conºtientizat afecþiunea
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ºi a dominat-o. Cu toate acestea, el nu s-a
vindecat. La 21 de ani a scris o lucrare în care a
expus pentru prima datã soluþia sa în cazul
jocurilor strategice necooperative, ceea ce de
atunci s-a numit “echilibrul lui Nash”. Punctul de
echilibru al lui Nash este o situaþie în care niciunul
din jucãtori nu simte tentaþia schimbãrii strategiei
deoarece orice schimb ar implica o diminuare a
sumelor lor. V o n N e u m a n n ºi O s k a r
Morgenstern oferiserã deja o soluþie similarã dar
doar pentru jocurile de sumã zero. Pentru
descrierea formalã a problemei ºi soluþia sa, Nash
a utilizat funcþiile celui mai bun rãspuns ºi teorema
punctului fix ale matematicienilor Brouwer ºi
Kakutani .
Teoria jocurilor utilizeazã 3 ipoteze
fundamentale: jucãtorii se comportã raþional;
fiecare ºtie cã ceilalþi sunt raþionali; toþi jucãtorii
cunosc regulile jocului. Jucãtorul care are un
comportament raþional are anumite preferinþe, ºi
de aceea va alege acea acþiune care îi va
satisface cel mai bine preferinþele sale. Regulile
jocului indicã modul în care jucãtorii iau decizii ºi
ordinea acestora. Un jucãtor este raþional dacã
va cãuta sã-ºi maximizeze satisfacþia în raport
cu ceilalþi jucãtori. În cadrul jocului, existã o
mulþime de strategii care pot fi aplicate ºi
reprezintã mulþimea strategiilor tuturor jucãtorilor:
S= S1 x S2 x…..xSn
Strategia optimalã este acea strategie care
maximizeazã câºtigul jucãtorului indiferent de
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strategiile alese de ceilalþi. Echilibrul lui Nash este
obþinut atunci când fiecare jucãtor maximizeazã
câºtigul, cunoscând strategia aleasã de oponent.
Strategia care asigurã maximizarea
câºtigului jucãtorului în raport cu strategiile jucate
de ceilalþi jucãtori, se mai numeºte “cel mai bun
rãspuns ” (best response) al jucãtorului i la
strategiile alese de ceilalþi. i *
Cu alte cuvinte, s * i = arg max u i ( s 1 *
,.. s * i - 1 , s i , s * i + 1 ,.., s *I ).
Vom spune cã un echilibru Nash este
puternic (strict) dacã fiecare jucãtor are un cel
mai bun rãspuns la strategiile oponenþilor unic
(adicã s * este un echilibru Nash puternic (strict)
dacã ui( )( ) s * i , s - *i > u i s i , s - *i ) oricare ar
fi jucãtorul i.
Un echilibru Nash este slab (nestrict)
dacã el nu este unic. În cazul echilibrului obþinut
prin eliminarea iterativã a strategiilor dominante,
acesta este un echilibru Nash puternic, deoarece
este unicul echilibru al jocului, iar strategiile alese
de jucãtori sunt cel mai bun rãspuns posibil
(deoarece le-am eliminat pe toate celelalte care
nu sunt rãspunsuri acceptabile).
Sã considerãm acum un joc celebru ºi
bãtãlia sexelor
anume “bãtãlia
sexelor”..
Acest joc constã în urmãtoarele: într-o
familie, soþul ºi soþia trebuie sã decidã unde vor
merge într-o searã pentru a se distra, având de
ales între a merge la un meci de fotbal ºi a merge
la teatru. Dintre aceste variante, soþul preferã sã
meargã la fotbal, iar soþia la teatru. Dacã unul din
ei cedeazã, atunci cel care cedeazã va avea
câºtigul 2, iar cel care nu cedeazã, va câºtiga 4.
În cazul în care niciunul nu cedeazã, atunci vor
rãmâne acasã, iar câºtigul fiecãruia va fi 0.
Matricea jocului este urmãtoarea:
Soþie
FT
F 4,2,0,0
Soþ
T 0,0,2,4

foto: Dora Damian (XI C)
în strategii pure, adicã (F,F), respectiv (T,T), cu
câºtigurile (4,2), respectiv (2,4).
Definiþia echivalentã a echilibrului Nash pentru
un joc cu 2 jucãtori: presupunerile fiecãrui jucãtor
în privinþa alegerii fãcute de adversar sunt corecte
fiecare jucãtor alege strategia care maximizeazã
câºtigul sãu considerând cã oponentul va aplica
strategia presupusã de el.
Fiecare jucãtor se va gândi la o strategie
maximizantã pentru adversar, ºtiind cã celãlalt
jucãtor este inteligent ºi raþional. Dupã gãsirea
acestei strategii, jucãtorul va cãuta cea mai bunã
strategie pentru a contracara strategia
adversarului.
În termenii teoriei jocurilor, negocierea în
spaþiul economic poate fi descrisã ca un joc cu
sumã pozitivã. Spre deosebire de jocurile cu
sumã nulã (jocurile strategice, de exemplu un
conflict militar) în care ceea ce câºtigã una din
pãrþi, pierde cealaltã parte, în jocurile cu sumã
nenulã pãrþile îºi împart, în anumite proporþii, un
câºtig comun, care se realizeazã numai dacã ele
au cãzut de acord. În acest context se impune
necesitatea încrederii ºi cooperãrii între
participanþi.

Andreea A
VRAMESCU
AVRAMESCU
clasa a XII-a B

Sã determinãm care este echilibrul Nash
al acestui joc, prin algoritmul maximizãrii
câºtigurilor relative: dacã soþul alege sã meargã
la fotbal, atunci cel mai bun rãspuns al soþiei este
sã cedeze, (deoarece dacã nu cedeazã câºtigã
0, în timp ce dacã va ceda va câºtiga 2). Dacã
soþul alege sã meargã la teatru, evident, pentru
soþie este optim sã aleagã aceeaºi strategie.
Raþionând analog ºi pentru soþie, observãm cã
în cazul acestui joc, avem douã echilibre Nash
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A trãi cu stil din punct de vedere psihologic… sau...
de ce sã ne mai obosim sã fim fericiþi?
“Ai grijã cu ce-þi stropeºti visele! Stropeºte-le cu griji ºi teamã, ºi vor creºte
buruieni care vor sugruma viaþa din ele. Stropeºte-le cu optimism ºi soluþii, ºi vei
cultiva succesul. Cautã mereu cãi pentru a transforma problemele în oportunitãþi.
Cautã mereu moduri de a-þi hrãni visele!”
(Lao Tzu)
deea cã gândirea pozitivã este
factorul declanºator al sentimentelor
de fericire ºi împlinire este cu
siguranþã vetustã ºi destul de
prezentã la nivelul simþului comun. Cu
toate cã oamenii ºtiu cã a gândi
pozitiv reprezintã soluþia optimã
pentru a depãºi problemele personale ºi pentru a
fi fericiþi, mulþi dintre aceºtia se întreabã cum
anume poþi ajunge sã gândeºti pozitiv atunci când
eºti un pesimist convins? Din fericire, cercetãrile
de ultimã orã din domeniul psihologiei pozitive
oferã acestei întrebãri rãspunsuri irefutabile. Ca
o parantezã, psihologia pozitivã este o orientare
recentã ce îºi propune sã studieze fericirea ºi
afectele pozitive, care a apãrut ca o reacþie
împotriva faptului cã, timp de un secol, psihologia
a fost preocupatã în exclusivitate de douã
subiecte : problematica tulburãrilor mentale ºi
tratamentul acestora.
Înainte de a argumenta cum anume este
posibil totuºi sã ajungi sã gândeºti pozitiv atunci
când existã tendinþa de a gândi mai degrabã
pesimist, este necesar sã menþionãm faptul cã
studiile experimentale au arãtat cã viaþa
emoþionalã a indivizilor este puternic determinatã
genetic. Consecinþa acestor descoperiri este cã
se pare cã avem un “cârmaci” genetic care ne
indicã un curs al vieþii emoþionale. Dacã
respectivul curs nu trece prin experienþe plãcute,
conform teoriei, nu prea se poate face nimic
pentru ca oamenii sã se simtã fericiþi într-o mãsurã
mai mare. Singurul lucru pe care-l pot face acei
indivizi care sunt mai degrabã pesimiºti este sã
accepte realitatea, cã sunt mai reci din fire, dar
sã caute frecvent sã se angajeze în experienþe
ce îi vor determina sã trãiascã emoþii pozitive.
De ce anume sã caute acest lucru ºi nu altceva?
Rãspunsul la aceastã întrebare este oferit de una
din teoriile ce-ºi propun sã explice relaþia dintre
emoþie ºi cogniþie. Paradigma afectului ca
informaþie susþine cã trãirea subiectivã a
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situaþiilor-stimul (situaþii de viaþã) reprezintã un
feedback despre relevanþa personalã a
circumstanþelor respective (Forgas, 2001). De
exemplu, atunci când simþim cã trãim o emoþie
negativã, suntem informaþi despre faptul cã un
anumit lucru din mediul înconjurãtor constituie o
ameninþare ºi cã trebuie sã acþionãm rapid pentru
a ne proteja. Teoria respectivã susþine cã emoþiile
au rolul de a oferi feedback afectiv care ghideazã
raþionamentul, luarea deciziilor ºi procesarea
informaþiei (Clore ºi Ortony, 1999).
Pornind de la paradigma menþionatã mai
sus, Barbara Fredrickson (1998, 2001, 2002)
susþine, prin teoria sa recentã cu privire la funcþia
emoþiilor pozitive, denumitã Teoria extinde-ºiclãdeºte, cã emoþiile au drept urmare anumite
impulsuri , pe care le-a denumit tendinþe de
gândire ºi acþiune. Aceasta considerã cã, în
cazul emoþiilor negative, tendinþele de gândire ºi
acþiune sunt foarte restrânse, în sensul cã ele
determinã impulsuri puternice de a acþiona doar
în anumite moduri: de a fugi când ne este fricã ºi
de a riposta când suntem furioºi. În schimb,
emoþiile pozitive au un efect complementar, ºi
anume acela cã ele extind gama posibilitãþilor
individului de gândire ºi acþiune ºi îl ajutã pe acesta
sã devinã mai creativ, mai jucãuº, mai curios ºi
sã se apropie mai mult de cei din jurul sãu
(Fredrickson, 1998). Bucuria creeazã impulsul de
a se juca, interesul – dorinþa de explorare,
mulþumirea – dorinþa de a savura momentul ºi
iubirea – un ciclu recurent din fiecare dintre aceste
impulsuri.
Dupã cum aratã autoarea mai sus citatã,
emoþiile pozitive au un scop mult mai profund decât
sã ne ajute sã ne simþim mai bine pe moment.
Deºi sunt trãiri afective de scurtã duratã, ele pot
avea efecte durabile asupra individului uman,
întrucât, extinzând paleta de gândire ºi acþiune,
acestea favorizeazã descoperirea noului, ideilor
ºi acþiunilor creative ºi extinderea reþelei sociale
a individului (Fredrickson, 2000, 2003). Ceea ce
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foto: Georgiana Nedelcu (XI F)
este esenþial, este faptul cã efectele benefice ale
emoþiei pozitive dureazã foarte mult timp dupã ce
emoþia iniþialã a dispãrut ºi, în acest fel, emoþiile
pozitive amplificã resursele interioare la care
individul poate recurge în momentele dificile:
resurse fizice (sãnãtatea ºi o bunã funcþionare a
sistemului imunitar, Smith et al. 2005), resurse
intelectuale, resurse psihologice (o perspectivã
optimistã asupra vieþii) ºi resursele sociale
(persoane la care putem recurge pentru ajutor
atunci când ne confruntãm cu dificultãþi).
Pentru a verifica experimental aceste
afirmaþii, Barbara Fredrickson a realizat un studiu,
publicat în 2008, în care a demonstrat cã subiecþii
de la o firmã IT care au participat la un program
de meditaþie religioasã pe tema iubirii ºi a bunãtãþii
(ce avea ca scop inducerea de emoþii pozitive),
ºi-au îmbunãtãþit semnificativ resursele sociale,
psihologice, cognitive ºi fizice. Persoanele din
grupul experimental au fost mult mai mulþumite
de calitatea vieþii lor decât cele din grupul de
control, care nu au participat la programul
respectiv de meditaþie. Astfel, emoþiile pozitive
pot face mai multe pentru noi decât credem
de obicei : amplificã starea de bine psihologicã,
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resursele cognitive ºi sãnãtate, satisfacþia asupra
vieþii ºi a u c a u r m a r e
e, pe termen lung,
longevitatea (s-a demonstrat cã oamenii care
se focalizeazã pe aspectele pozitive ale vieþii
trãiesc în medie cu 10 ani mai mult decât aceia
care exprimã emoþii negative).
Aceastã abordare nouã dovedeºte
ºtiinþific, ºi nu doar la nivel de afirmaþii, cã fericirea
poate fi resimþitã chiar ºi de persoanele pesimiste,
iar acest lucru nu este decât o chestiune de
motivaþie ºi voinþã. Ceea ce avem de fãcut în
acest sens este sã valorificãm la maximum acele
emoþii pozitive care ne fac viaþa mai frumoasã,
fie cã este vorba de scurte momente de bucurie
pentru lucruri mãrunte, fie cã este vorba de
sentimentul de încredere în viitor ºi de mobilizare
în faþa tuturor obstacolelor despre care bãnuim
cã ne vor ieºi cândva în cale. Este esenþialã
concentrarea pe momentele de bucurie si plãcere
ºi savurarea acestora. De regulã, suntem atât de
focalizaþi pe trecutul nefericit sau ingrijoraþi de
provocãrile viitorului, incât uitãm sã ne bucurãm
de prezent, în care putem trãi, dacã dorim, o
multitudine de emoþii pozitive. Este neplãcut sã
nu putem vedea lumina prezentului, care, este
adevãrat, are ºi reflexe întunecate uneori, ºi este
un mare pãcat sã privim realitatea printr-un geam
de temeri ºi neîncredere, în loc sã o înfruntãm
aºa cum este ºi sã trãim clipa. Cea mai bunã
soluþie este sã fim deschiºi ºi flexibili, sã invãþãm
sã apreciem orice pãrticicã bunã a realitãþii de zi
cu zi, decât sã ne chinuim sã descifrãm marele
sens al vieþii.
Aºadar, perceperea de cãtre individ a
lumii sale interioare sau a vieþii în ansamblu ca
fiind fericitã sau nefericitã, reprezintã de fapt
reflectarea propriei stãri emoþionale. A învãþa sã
evaluãm fiecare eveniment, indiferent de natura
lui, ca pe o experienþã de învãþare ºi dezvoltare
personalã, constituie cu siguranþã o cale prin care
putem sã interpretãm pozitiv momentele de
cumpãnã ale vieþii noastre. Depinde doar de
fiecare persoanã în parte dacã alege sã priveascã
în continuare partea plinã sau partea goalã a
paharului...
Asigurã-þi doza zilnicã de emoþii pozitive
.ozibuna.net
abonându-te la site-ul www
www.ozibuna.net
.ozibuna.net,, cãci
emoþiile pozitive sunt în trend...

prof. Alina VULPE
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ARTA POP,
O FORMÃ DE CULTURÃ MEDIA?
entru a putea rãspunde la aceastã
întrebare trebuie sã lãmurim cele
douã concepte: culturã media ºi
arta pop.
Cultura media are un
pronunþat caracter comercial, fiind
produsã pentru profit ºi diseminatã
sub formã de bunuri de larg consum. Cultura
media înglobeazã artefacte care sã nu ofenseze
marele public ºi care sã atragã un numãr maxim
de clienþi. Ea trebuie sã rezoneze cu experienþa
socialã, sã atragã un public numeros ºi sã ofere
astfel produse care sã ºocheze, sã spargã
convenþiile, sã se înscrie în critica socialã sau
sã articuleze idei. Cultura media conduce, aºa
cum afirmã Douglas Kellner, la “colonizarea”
timpului liber, impregnând ºi dominând cotidianul,
modelându-l prin centralitatea consumului mai
ales televizual. Este astãzi cultura dominantã,
caracterizându-se prin accesibilitate ºi prin forþa
de socializare.

Irina Chiriþã - PEISAJ SONOR
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Se observã faptul cã formele vizuale ºi
audio ale culturii media înlocuiesc formele livreºti
ºi necesitã un nou tip de “alfabetizare” media în
vederea decodãrii acestor noi forme culturale.
Trãim astãzi ceea ce numeºte Bogdan Ghiu
“Evul Media”, o perioadã caracterizatã printr-un
bombardament informaþional care sufocã Planeta,
consecinþa fiind mai degrabã non-comunicarea,
interacþiunea comunicativã slãbind tot mai evident.
Fenomenul mediatic, deschizând accesul “ la
lume ”, transformã realitatea în “ fenomen
discursiv”, fabulatoriu, scenarizat,spectacularizat.
Cultura media devine, aºa cum afirmã Adrian
D i n u R a c h i e r u , “ comercialã, epidermicã,
culinaristicã, propunând, pe suportul high-tech, un
ºuvoi de modele ºi imagini ghid, sfârºind prin a
infantiliza publicul, îndobitocit prin soap-operas ºi
publicitate stupidã”. Animalul media sau “omul
terminal” (Bogdan Ghiu) este “o maºinã de privit”,
captiv al culturii media, de rang mediu ºi de
extensie planetarã. Spectacolul mediatic, sub
aparenþa omogenizãrii, ne condamnã la
sedentarizare. Amintim doar “ sindromul de
duminicã” (Guy Debord).
În 1955 Paul Ricoeur afirma: “Civilizaþia
e universalã” ºi probabil, niciodatã mai acut ca în
zilele noastre omenirea n-a avut senzaþia de
“întreg”, de corp unic. Cultura media se dovedeºte
un eficient agent al globalizãrii. Sub umbrela
universalului, prin transferabilitate ºi accesibilitate,
cultura media pare a submina nevoia de
apartenenþã (protejând identitatea). Globalizarea
mediaticã (ca “industrializare secundã”, cum a fost
ea numitã) înseamnã, într-un sens, întoarcerea
la tribalism. Satul planetar existã deja ºi rolul media
este decisiv. Putem spune cã mass-media nu
reprezintã doar un vehicul cultural, ci chiar produc
o nouã culturã. Rãmâne doar întrebarea - grea ºi
chiar “dureroasã” - dacã va înlocui ea (fraudulos)
Cultura.
Arta pop (pop art) apare în anii cincizeci,
ca fiind opusã iniþial “ artei academice”. Apariþia
curentului Pop art este în mare mãsurã legatã de
creaþia a doi artiºti neodadaiºti: Jasper Jones ºi
Robert Rauschenberg. Aceºti artiºti introduc în
artã obiecte de uz cotidian, în mod direct sau doar
imaginea lor. Jones realizeazã sculpturi de bronz
care imitã cutii de conserve sau alte obiecte uzate.
Rauschenberg este inventatorul aºa numitelor
“combined paintings”, care constau în amestecul
diverselor obiecte (firme, sticle, fotografii etc) pe

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

STIL
suprafeþe pictate, rezultând un fel de colaje
tridimensionale.
În Anglia, apariþia artei pop este legatã
de “Independent Group”, din care au fãcut parte
Richard Hamilton ºi Eduardo Paolozzi (pictor),
Reyner Banham (istoric ºi critic de artã), Peter
Smithson (arhitect) etc. Sunt organizate în mod
regulat întâlniri în timpul cãrora se discutã despre
teme trecute cu vederea pânã atunci, ca de
exemplu automobilele, cibernetica sau rock-androllul. Expoziþia de la “Whitechapel Art Gallery”
(1956) intitulatã “This is Tomorrow”, în care se
profileazã temele fundamentale ale Pop-artului,
reclama ºi mijloacele de informare în masã, va fi
consideratã momentul naºterii noii direcþii. Este
vizibilã dorinþa de amalgamare a diverselor
discipline artistice ºi mijloace de expresie. În timpul
expoziþiei, critica a acordat o atenþie deosebitã
colajului lui Richard Hamilton, “Just What is That
Makes Today´s Homes so Different, so
Appealing?” care prezintã într-un interior modern
o pereche stereotipã, un culturist care þine în mânã
o acadea uriaºã, pe care observãm inscripþia “pop”
ºi o stripteuzã pe o canapea. Apar elemente
specifice artei pop ºi anume tehnica (magnetofon,
aspirator) ºi reclama, aluziile la sfera sexualã,
atracþia cãtre stereotipuri, sãli de spectacole ºi
benzi desenate, colajul susþinând astfel tehnica
folositã, colajul, prin amestecul de genuri ºi specii.
Urmeazã alte valuri de artiºti pop, dintre care
amintim pe Richard Smith , Patrick Caulfield,
Peter Philips etc.
Arta pop americanã apare la începutul
anilor ºaizeci, exact în momentul în care versiunea
englezeascã, victimã a propriei bogãþii ºi a
propriului succes, începe sã intre într-o fazã de
declin. Temele ºi motivele culturale sunt inspirate
tot din cotidian, din domeniul tehnicii, al producþiei
în serie. Sub influenþa lui John Cage, elementul
determinant al artei pop americane este la început
“happeningul”. În 1960, cea mai notabilã figurã pop
arhol, iniþiazã seria “Sticlele de Cocaart, Andy W
Warhol
Cola” ºi “Cutiile de conserve”, reprezentãri ale
obiectelor de uz casnic, produse industriale sau
motive de reclamã. El reproduce ºi obiecte în
arhol aplicã
dimensiunile lor adevãrate. Andy W
Warhol
tehnica seriografiei, care permite multiplicarea
repetatã a motivului, portrete ale unei stele de
cinema, scene inspirate din evenimente actuale,
o floare etc. Primele expoziþii ale Pop art-ului
american declanºeazã o reacþie negativã a
publicului, care, cu timpul însã, începe sã trateze
cu seriozitate aceastã direcþie, mai ales dupã
expoziþia dedicatã colajului de la Museum of
Modern Art din New York.
Pop art-ul francez se desfãºoarã sub
numele de noul realism. În iunie 1961, la galeria
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Alexandra Nedelcu - FOTOMODEL
“Rive Droite” din Paris, are loc expoziþia intitulatã
“ Noul realism la Paris ºi New York ”, iar în
octombrie 1962, la “Sidey Janis Gallery” din New
Zork, expoziþia “The new realists”. Criticul Pierre
Resteney adunã în jurul sãu artiºti precum
Raymond Hains , Martial Raysse , Daniel
Spoerri, Jean T
inguely etc. care recurg deseori
Tinguely
în creaþiile lor la comprimarea, îngrãmãdirea ºi
împachetarea obiectelor de uz cotidian sau la
prezentarea caricaturalã, monstruoasã a unor
personagii omeneºti.
Arta pop are ca obiectiv introducerea
cotidianului în artã din dorinþa de a realiza o
deschidere cât mai mare cãtre public. Are loc
ceea ce se numeºte coborârea artei în stradã,
în mijlocul oamenilor, lucru care se poate întâmpla
cel mai uºor folosind aspectele vieþii de zi cu zi,
de la obiecte pânã la trãiri ºi sentimente. Reacþia
împotriva artei academice lanseazã “lupta” contra
elitismului cultural, în sensul cã arta, cultura, în
general, devine un domeniu accesibil tuturor. Se
pãstreazã în arta pop ideea de originalitate a
viziunii artistice, dar aceastã weltaanchaung se
plaseazã în imediatul cotidian. Parcã au strigat
din nou dadaiºtii “Jos cu arta!”, numai cã, de data
aceasta, arta a rãmas jos, din punct de vedere
cultural. Arta îºi pãstreazã doar una dintre funcþiile
ei importante ºi anume aceea de a distra,
pierzând dimensiunile esteticã ºi catharticã. În
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foto: Roxana Mancaº (XI B) - TRIBUTE MJ
acest punct arta pop se întâlneºte cu ceea ce
numim cultura media.
Este ciudat cã astãzi totul este numit artã,
orice îndemânare este o artã, exagerând puþin
pânã ºi alesul pantofilor a devenit o artã. ªi toate
aceste aspecte sunt promovate prin massmedia,
din dorinþa de a se regãsi în aceste faþete ale vieþii
cotidiene cât mai mulþi consumatori de media.
“Realitatea compozitã” (Philippe Quéau, 1993)
creatã prin reality-show-uri concureazã lumea
realã. S-a instalat astfel o mitologie simplistã ºi
omul este redus la instinct ºi portofel.
De-a lungul secolelor s-a vorbit în cultura
europeanã, mai ales, despre omul Renaºterii
(secolele XV-XVI), ilustrând tipul umanistului,
despre omul clasic (secolul al XVII-lea), care
valoriza mãsura, ordinea ºi claritatea, despre omul
Luminilor (secolul al XVIII-lea), tipul uman care
se închinã puterii Raþiunii, despre omul romantic
(prima jumãtate a secolului al XIX-lea), omul care
dã glas sentimentelor personale, care este
revoltat sau visãtor, despre omul realist (a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea), legat de mediul
social în care trãieºte ºi de ereditatea sa. Ajungem
astfel în secolul al XX-lea, secolul modernismului
ºi postmodernismului, care începe bulversant cu
cele peste o sutã de “-isme”, dintre care prea
puþine au rezistat timpului, deoarece nu au reuºit
sã se impunã prin valoarea esteticã a operelor
artistice. Cultura a început sã “moarã” puþin câte
puþin odatã cu apariþia televizorului, pentru ca
internetul sã o “îngroape” de tot, fiind înlocuitã de
contemporana culturã media. Fenomenul este
explicabil. Atunci când cultura era în impas, artiºtii
au vrut s-o salveze coborând-o în rândurile
mulþimii ºi au transformat-o într-un cotidian vãzut
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prin ochii, imaginaþia ºi talentul unor
oameni care nu au vrut sã renunþe la
statutul lor de artiºti.
Cultura media a format ºi au
promovat aºa numitele “icons” ale lumii
contemporane. Observãm astãzi cã,
dintre toate artele, cele mai “gustate”
sunt muzica ºi filmul, cea de-a ºaptea
artã, cum a fost numit, fiind cele mai
accesibile din toate punctele de vedere.
Exemple de icons din lumea muzicii:
Madonna ºi cântãreþii rap 2Pac ºi mai
nou Timberland, ca modele de oameni
care au reuºit ºi au câºtigat respectul
milioanelor de fani din lumea întreagã.
Cât despre lumea filmului, s-au impus
actorii cu muºchi (Douglas Kellner
vorbeºte despre “ supremaþia hard
bodies” ºi despre “efectul Rambo”) ºi
femeile care se înscriu în anumite
mãsuri ale corpului, care sunt în contrast maxim
cu mãsurile femeii obiºnuite din orice þarã. În
privinþa actriþelor se observã cã, începând cu anii
nouãzeci, topul celor mai frumoase se modificã
de mai multe ori într-un an, în timp ce acum
câteva decenii erau una sau douã actriþe care
creau o imagine, gen Marilyn Monroe, Rachel
Welch etc. În primele filme cu James Bond,
actriþele care erau “femeile lui Bond” deveneau
adevãrate staruri, astãzi un film Bond este doar
o pistã de lansare a tinerelor actriþe foarte
frumoase. Ceea ce vreau sã subliniez cu aceste
exemple extrem de la îndemânã este cã, treptat,
treptat, talentul a fost înlocuit de o imagine, fondul
a lãsat locul doar formei. A fi sexy, un concept de
luat în seamã în toate domeniile culturii media, a
devenit condiþia sine qua non a succesului
comercial. Existã ºi efectul invers, în sensul cã
sunt artiºti, mai ales actriþe, care se simt la un
moment dat nedreptãþiþi ºi consideraþi superficiali,
nefiindu-le apreciat talentul actoricesc. De aceea,
actriþe precum Nicole Kidman sau Charlize
Theron au acceptat sã joace roluri de femei urâte
(Nicole Kidman - Virginia Woolf) sau chiar
monstruoase (Charlize Theron - The Monster)
pentru a-ºi demonstra talentul, apreciat de criticii
de specialitate.
În concluzie, arta pop este o parte a
culturii media, dominantã astãzi, prin dorinþa de
a face mesajul artistic foarte accesibil unui public
cât mai numeros, prin tratarea unor teme ºi motive
culturale din concretul imediat, din cotidian,
exploatând obsesiile contemporane ale omului
care, în secolul XXI, nu-ºi mai regãseºte parcã
natura sa umanã, spiritualã.

prof. Maria ZGÃBÂRDICI
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Scrisoare cãtre generatia iPOD
n momentul în care R e v i s t a sensibil - Emo
Emo, haios-combinativ pentru cei sub
Noastrã a lansat invitaþia sã scriem 18 ani - Harajuku
Harajuku. În ceea ce priveºte stilul Chat
despre stil legat de domeniul în care ca modalitate de comunicare ºi exprimare a
predãm, primul gând a fost sã vã emoþiilor, simbolurile, abrevierile, emoticoanele
prezint o lecþie clasicã de stiluri sunt unelte uzuale ale generaþiei iPOD. Le
CSS în Web design. Pentru cei folosesc zilnic cu virtuozitatea unor profesioniºti,
care nu cunosc conceptul, puþini de dezvoltând, astfel, un stil de interacþiune umanã
altfel,
deoarece
bazatã pe un limbaj departe de
studiem realizarea de pagini WEB la
stilurile literare, determinat exclusiv
clasa a IX-a, CSS-ul a fost inventat
ºi favorizat de tehnica actualã. Este
pentru a separa conþinutul de design,
inutil sã interzici sau sã te opui unui
de a controla toate elementele dintrlucru intrat în cotidianul utilizatorilor
un site cu unul sau mai multe fiºiere
de Internet, evident al generaþiei
CSS externe. CSS-ul nu este o
iPOD
iPOD. Dar trebuie sã analizãm ce
opþiune a profesioniºtilor în web, ci
pierdem ºi ce câºtigãm. În ce
un standard obligatoriu de lucru în
mãsurã acest stil inoveazã? Poate
cazul în care dorim o optimizare de
sã coexiste, sã adauge, sã
cea mai bunã calitate a unui site.
completeze sau înlocuieºte, trece în
Internetul oferã resurse consistente
definitiv în uitare stiluri clasice?
în exemplificarea utilizãrii acestei
Ce înseamnã x în limba românã?
tehnici, aºa cã am sã mã rezum în a
o simplã literã. Ce înseamnã :X
vã recomanda douã tutoriale: http://
pentru generaþia iPod
iPod? un sentiment
w w w. s o f t p a g e i n t e r n e t . r o /
puternic
netradus
în cuvinte. Cum
Alexandra Nedelcu
manual_html/Capitole/Cuprins.htm
am
face
transcrierea?
:X = Romeo
GENERAÞII
http://html-ro.appspot.com/.
unduindu-ºi glasul sub balconul
Mai interesant mi s-a pãrut
unde Julieta suspinã, uºor (teatral)
însã sã comentez câteva stiluri de exprimare via sau tristeþea unei inimi ce pluteºte ca un puf de
Internet ºi asta deoarece recunosc cã generaþia scaiete suflat peste iarba de sub copaci
iPOD, cãreia mã adresez acum, are la îndemãnã (melancolic)… continuãm? Încercaþi ºi voi... acest
ºi practicã mult mai multe modalitãþi de exerciþiu de traducere. În dorinþa de a fi cât mai
comunicare ºi reprezentare individualã decât prezenþi în comunitatea de prieteni ºi de a fi cât
generaþiile altor epoci.
mai apreciaþi de cei din jur, vã postaþi cele mai
Referitor la exprimarea vestimentarã reuºite fotografii, avataruri, iconuri pe
atitudinalã ca prim element descriptiv al Messenger
Messenger, Hi5
Hi5, FaceBook
FaceBook, Twitter
witter, blogul
personalitãþii fiecãruia, Internetul abundã de siteuri personal mizând pe sloganul zilelor noastre “o
ºi bloguri care studiazã istoricul, evoluþia ºi imagine face cât o mie de cuvinte ”. Foarte
tendinþele modei. Dar cele mai
adevãrat, din asta unii îºi construiesc
interesante, din punctul meu de
întreaga viaþã, cariera, familia, stilul
vedere, sunt cele ce studiazã stilul
de viaþã. De ce ar trebui sã încercaþi
vestimentar stradal ca lume
cuvintelor? În
însã ºi puterea cuvintelor
fascinantã ºi resursã permanentã
primul rând o imagine prelucratã
pentru designeri, sociologi, psihologi.
digital sau nu, un film, un desen sunt
Cele mai pitoreºti siteuri în acest sens
produsul imaginaþiei ºi experienþei
sunt cele japoneze ºi totuºi vã
voastre individuale.
recomand ca punct de plecare pentru
Însã o frazã spusã partenerului de
o lecturã de acest gen blogul http://
discuþie îi stimuleazã acestuia
thesartorialist.blogspot.com/, pentru
imaginaþia, dându-i astfel libertatea
cã fiecare fotografie expusã aici
sã aleagã, sã recreeze situaþia pe
reprezintã practic o biografie.
baza propriei sale experienþe
Personajul este cetãþeanul simplu
anterioare, este pânã la urmã o
care s-a remarcat din peisajul stradal
formã de curtoazie ºi respect pentru
prin stil vestimentar, dar ºi prin
Alexandra Nedelcu cel de lângã tine. ªi de ce nu, îþi
atitudine, prin ceea ce aratã, dar ºi
acorzi ºi þie privilegiul de a afla mai
EMO
sugereazã.
multe despre celãlalt, despre cel
Din stradã pe Internet, dar ºi
care te intereseazã. Încercaþi,
invers. Existã ºi stiluri care sunt preluate din combinaþi, exersaþi, comunicaþi!
comunitãþile virtuale în stradã, mai ales în rândul
prof. Marilena OPREA
adolescenþilor precum stilul eroic - Manga
Manga,
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DEBUT
O prospeþime de zãpadã abia aºternutã, o precizie
ce denotã subtile ºi multe lecturi, o durere sfâºietoare în
niºte bijuterii lirice moderne, dar cu destule trimiteri
clasice, poezia Isabellei Coler trebuie cititã aºa cum
priveºti un cristal cu multiple faþete, toate perfecte, toate
atrãgãtoare ºi misterioase. Chiar dacã inflexiunile esteticii
urâtului “o coastã din trupul putrezit”, “hârcile mele”
(Sisteme de credinþã), “câinii în cãlduri” (Canicular)
puncteazã angoasele ºi sfâºierile lãuntrice ale autoarei,
chiar dacã bacovienele deziluzii îi înnegureazã orizontul
lirici. “Sunt ude peroane nemãturate / Sunt ude cuvinte
în tine uitate” (Oprire) sau baudelerianul motan: “motanul
mare, negru […] Alerg cu mâna peste tine – Sãlbatic,
negru” (Motan) îi plasticizeazã visele, universul poetic al Isabellei Coler este unul
profund original exprimat în construcþii de o surprinzãtoare maturitate poeticã.
Prof. Daniela Plãiaºu

Sisteme de credinþã
Mi-am clãdit chilie
Sã-mi pot închina gânduri unor femei-icoane,
Sã-mi pot bate mãtãnii
În râncede fluide corporale,
Sã te ating, doamne, în realitate,
În mine mai presus – cãci jos sunt toate.
Mi-am construit sisteme de credinþã
În care te stârpesc,
Te ademenesc în delirul bahic,
Îþi sorb puterea ºi te ascund în hârcile mele.
Mi-am ºoptit blesteme
Care mã aduc mai aproape
De cerul tãu corupt – iadul nedefinit.
Nu mai sunt o coastã din trupul putrezit.

Canicular
Cad primele frunze.
Iulie. Se leagãnã pierdute
Primele mame
Îºi leagãnã copiii
Din prima iubire
Nu a rãmas decât nevoia
De a iubi. Se pierde
Printre adevãratele frunze
Ce aºteaptã. Iulie.
E liniºte în soare
E liniºte în circul pãrãsit
Se bucurã pe trotuare
Doar câinii în cãlduri –
ªi ei ºtiu a iubi.
graficã: Irina Chiriþã (XII E)
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Mãrginire
Simt imensitatea gândului tãu –
Mã striveºte.
Orbeºte
Tânjesc dupã mãrginirea
pierdutã
În ochii omului.
ªi-mi cântã
Genele unui apus atât de
sumbru,
Unui preludiu,
Unui requiem,
O aripã de fluture cãzutã
Asemeni sufletului
Desfãcut, nenãscut –
Îmi sunt încã un prunc
necunoscut.

Mamã
Un moment
Ai fost cer
cer..
Într-un tablou,
Pânzã decoloratã,
Desprinzi vopseaua roºie
De cea albastrã.
Din stânga îþi iese
Un tub,
Din dreapta douã fire,
Clipeºti abstract
ªi spui cã nu e bine,
Cã ai mai vrea
ªi cuiele din mine
ªi ace sã-mi smulgi lacrima,
Un fir de pãr
pãr,,
Doar gura mea.
Tu mereu eºti acolo
Îngropat în lacrimile mele,
Înnodat în degetele mele,
Predispus tãcerii.
Neschimbat, îmi desenezi
Chipuri noi din care
Îþi compui zâmbetul.
Ne vom feri mereu privirea
Din calea oamenilor
oamenilor,,
Adormiþi între bine ºi rãu,
Realul meu ºi imaginarul tãu.
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Am rãsãrit pustie
Din laptele tãu
Care nu mai e negru.
Un punct integru
Din capul rãu
Risipit în vecie.
ªi þi-am simþit
Palpitând mâna
Deasupra mea.
Neprotectoare,
Mi-ai îmbrâncit
Conºtiinþa în real
ªi mi-ai schimbat locul
Cu cel din imaginar
imaginar..

Dinamicã
Gene, pleoape adunate,
Fire, vene înnodate,
Sânge, clocot, tropot,
Singur
Singur,, suflet, mort.
Inspiri, te arde,
Simþi, te doare,
Unghii, rece, carne,
Buze, ºoapte, doarme.
Nervi, pulsaþii, scâncet,
Mâini ºi degete, durere,
Sar scânteie, spui te doare,
Sãrut ºi stai.
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Oprire
Plouã la garã ºi e udã ºina,
Sunt ude peroane nemãturate.
Sunt ude cuvinte în tine uitate,
E frig ºi îngheaþã în mine lumina.
Plouã la garã, oprite sunt trenuri,
Plouã vagoane pierdute în zare.
E noapte, se minte nerostitã luna,
La garã au oprit lumina.

Motan
Mi-ai lipsit noaptea –
Motanul mare, negru.
Aterizai din copac,
Pe pervaz – ochi ºi gheare.
Alerg cu mâna peste tine –
Sãlbatic, negru. Profund felinã.
Mã chemi în fereastrã –
Cu lunã plinã, rece, umedã –
ªi am obrajii aprinºi,
Buze sãrutate – îþi cautã rana.
Sunt pentru tine –
Motanul mare, negru.

Vis gratuit
Mi-au ºoptit în vis:
Asta e realitatea...
ªi m-au lãsat sã mor poate,
Poate în vis sau, poate,
În realitate.
Dar pentru asta ai plãtit, nu?
Nu am plãtit nimic...
Atunci considerã cã este
Un vis gratuit.

Refracþie
Sã mã rãsfrâng visa-voi
Din ochiul tãu spre lume,
Vedea-voi neclintitã,
Pe pleoape-a ta minune
Din care se risipã
Nemãsurate gânduri,
Nesfinte, netãcute.
Sã mã rãsfrâng visa-voi
Din ale tale braþe
Cãtre nescrise forme,
Vedea-voi noi cuvinte.
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Cristian VECHIU

ÎN FATA USII

Alegorie scenicã într-un act cu trei tablouri
Personaje
Personaje:
Primul gardian
Al doilea gardian
Un trecãtor
Un bãtrân

Moto:
“un teatru fãrã gardieni, trecãtori ºi bãtrâni.”

Actul I
Primul tablou
La colþul unei strãzi dintr-o zonã
mãrginaºã a unui oraº. Cei doi gardieni stau în
poziþie de drepþi într-un capãt al scenei. Din
celãlalt capãt se apropie Trecãtorul, cu o
bocceluþã în spate, bine dispus ºi cam zdrenþuros.
Trecãtorul: (vãzându-i pe cei doi gardieni):
-Bunã ziua, domnilor! (nu i se rãspunde, moment
prelung de pauzã în care îi scruteazã rapid): Da’
ºtiþi cã pãreþi serioºi ?! (le imitã poziþia, apoi, pentru
cã nu a avut nici un efect, pocneºte din degete):
Poate cã nu m-aþi auzit. Sã nu fi vorbit de ajuns
de tare ? Doar eram cunoscut pentru vocea mea
stridentã, eram insuportabil! (priveºte un moment
în gol, ca ºi cum ºi-ar aminti ceva, dupã care
zâmbeºte ºi strigã): Bunã ziua, domnilor! Sunteþi
cumva din Londra ? Am auzit cã numai acolo se
gãsesc de ãºtia ca de-al de dumneavoastrã, muþi
ºi drepþi. Cum e la Londra vremea, ploioasã?
Ursuz oraº, cu oameni ursuzi. Voi sunteþi plãtiþi
pentru asta? (cei doi gardieni nu schiþeazã nici
un gest): bine, bine, glumii un piculeþ… (schimbare
de ton): Da’ tot nu voiþi a-mi spune ce se petrece?
Atunci, voi începe eu cu prezentãrile: de meserie
cãlãtor prin lume, zisei sã preumblu ºi eu prin
hârtoapa asta mare, omenirea ºi, dupã cum
vedeþi, acum am dat de voi. (în continuare nici o
reacþie; cãtre public): Hei, dar bãieþii ãºtia chiar
nu vorbesc… te pomeneºti cã or fi chiar muþi or’
surzi, or’ poate chiori, sã nu mã vadã... Poate asta
ºi e problema lor: nici nu m-au vãzut ºi normal
nu ºtiu cine le vorbeºte… (îi priveºte atent, umblã
prin faþa lor, îi pipãie, îi ciupeºte, apoi sceptic):
Mai degrabã muþi ºi surzi decât chiori. (îi suflã în
ureche primului gardian, pe urmã þipã): Domnule,
nu m-auzi, eºti cumva surd? (nici un rãspuns,
dezolat) : Mãcar de-aº fi avut ecoul cu mine, nu
m-aº mai fi simþit aºa singur… (þipã iarãºi) : Bãi
surzea, vorbim aceeaºi limbã? (nimic): Mã luaþi
peste picior? Cum vã numiþi? Aveþi vreun nume?
(scãrpinându-se în cap, încã mai are rãbdare, nu
ºi-a pierdut definitiv încrederea ) : Voi doi,
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vlãjganilor, sunteþi ceva de speriat, pe bune, e
acesta vreun joc? Nu de alta, da’ aº vrea sã-l joc
ºi eu, ºtiþi, mie îmi plac jocurile… (nimic, le ridicã
mâinile, ei ºi le coboarã, asta de trei ori la rând; le
dã câte un bobârnac, gardienii nu reacþioneazã
însã, îi ciufuleºte ºi tot nimic): Se pare cã-mi pierd
vremea… (zâmbeºte): Da’ cum nu tre’ s-ajung
nicãieri, pot sã pierd în continuare timp cu voi doi,
mofluzilor! (se aºeazã lângã cei doi, pe trotuar;
cautã în bocceluþã, scoate vreo trei cârpe, gãsind
pânã la urmã un sandviº, apoi pune cârpele la
loc; mâncând, vorbeºte repede cu gura plinã): ºi
ziceþi voi cã acolo la Londra aia e ceaþã? Cât de
des plouã? Am avut un prieten care a fost plecat
prin strãinãtãþuri ani în ºir, iar când s-a întors
acasã, uitase frumuºelul de el sã mai vorbeascã,
adicã limba, mã-nþelegeþi, nu? Cred ºi eu, de
atâtea frumuseþuri rãmâi mut, uiþi pânã ºi cum te
cheamã; zicea el cã e o boalã cu uitatul limbii:
sterilitate lingvisticã indusã de ceea ce nu credeai

foto: Irina Chiriþã (XII E)
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cã poate exista, orice va fi însemnând asta…,
deºi am auzit pe la colþuri cã alþii îi zic amnezia
fãloºilor… oamenii oricum parcã vorbesc fiecare
într-o limbã proprie, aproape cã o fac intenþionat,
numai sã nu-i priceapã altu’ existenþa… da’ eu
iubesc pãlãvrãgeala ºi, din partea mea, nu-i bai
sã mã cunoascã lumea, pentru asta am plecat:
experiment de cunoaºtere ºi aprofundare
reciprocã, aºa i se zice fenomenului meu. (a
terminat de mâncat sandviºul ºi scotoceºte din
nou în bocceluþã; scoate o sticlã cu apã, bea ºi o
pune la loc; dintr-un buzunar scoate o scobitoare,
dã sã o foloseascã, dar se opreºte; se ridicã,
surâde cãtre public cu subînþeles, ºi dupã ce-i
aruncã unuia dintre gardieni câteva priviri, îl
înþeapã în picior cu scobitoarea, nicio reacþie):
Da’ cine v-a fãcut pe voi, din piatrã v-a fãcut! Mari
nesimþitori, vorba aia: frecþie la un picior de lemn!
(se ridicã, se scuturã de eventualele firmituri, bate
cu piciorul de douã ori ºi dã sã plece): Ce mai,
mofluzilor, ziua bunã! Cu voi ca la nebuni
( schimonosindu-se ): puuu, puuu, puuu…
(chicotind): Dracu’ sã vã ia de muþi...
Vrea sã plece, aproape cã a ieºit din scenã, dar:
Primul gardian: (calm ºi serios în acelaºi timp):
- Pardon, dar v-aþi scãpat scobitoarea.
Al doilea tablou

Trecãtorul: (se întoarce perplex, holbându-se la
gardieni, apoi mijind un surâs victorios în colþul
gurii): Iatã dom’le, cum îi faci sa vorbeascã fãrã
sã vrei. Nu degeaba a zis cine-a zis cã excesu’
de zel stricã… (se întoarce ºi îi bate pe umeri pe
cei doi gardieni, triumfãtor): Aþi vãzut cã se poate?
Cu toate cã e cam aiurea, ce sã mai fac eu cu
scobitoarea acum? Aþi luat-o de pe jos… e, n-are
a face, acuº însã tre’ sã-mi spuneþi, pentru ce vaþi tot prostit în acest rãstimp? Cã m-am prostit ºi
eu, nu-i de mirare, numai cã aºa îmi e firea, pe
când pe voi vã gãsesc oameni cu mintea la cap,
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nu de alta, da’ nu cred cã v-aþi jucat. (chicoteºte):
Pãreaþi aºa tâmpiþei, cu tot respectu’, în orice
caz…
Primul gardian: (degajat): - Nici nu e de mirare
cã þi-am stârnit curiozitatea. Ceea ce facem noi
aici nu e tocmai accesibil, aºa, tuturor. Treaba
asta e dificilã ºi necesitã…
Al doilea gardian: …multã rãbdare. Crezi cã tu
eºti singurul care s-a oprit pe ziua de azi ca sã
ne întrebe ce facem ? Zilnic, cel puþin ºapte inºi
se intereseazã de activitatea noastrã. Dupã cum
ai auzit, din pãcate, accesul e cam limitat, avem
ºi noi regulile noastre, pe care, dacã nu le
respectãm…
Primul gardian : …suntem penalizaþi. E o
adevãratã îndeletnicire ce facem noi aici, aº
îndrãzni sã spun chiar artã. Vezi tu, ca sã te
împovãrezi cu o asemenea sarcinã, îþi trebuie
vocaþie, vocaþie de artist, numai un artist ar putea
sã se supunã unui asemenea chin…
Al doilea gardian: …poate cã e totuºi un pic
exagerat. În fond, nici meseria, dar nici noi nu
avem vreo legãturã cu arta. Toatã frumuseþea
artisticã îi revine mecanismului dupã care ne
ghidãm activitatea. Sã fim sinceri, fãrã exacerbãri,
misia noastrã ar fi una banalã, dacã lumea n-ar fi
cum este…
Primul gardian : …de altfel, vã ºi suntem
recunoscãtori tuturor celor curioºi ºi ignoranþi în
acelaºi timp, tuturor celor care nu ºtiþi, dar vreþi
sã ºtiþi, nefãcând nimic însã pentru a ºti, pentru
cã, de fapt, nu vreþi sã ºtiþi, fiindcã, dacã aþi ºti,
aþi fi nefericiþi ºi preferaþi sã nu aflaþi, prefãcânduvã cã vã intereseazã, cã aveþi absolutã nevoie,
imperios, ca de aer, unic scop al vieþii sã aflaþi…
Trecãtorul: (încurcat, neînþelegând nimic, cu o
expresie aiuristicã, între a râde sau a se smiorcãi):
- Dar, bine, opriþi-vã un minuþel, mofluzilor, turuiþi
de parcã aþi fi niºte roboþei! Sunteþi obositori, chiar
ºi pentru unul ca mine. Cine sã vã înþeleagã?
Adineauri nu scoteaþi nici un “pâs” ºi acu’ aþi dat
drumu’ la robinetu’ cu vorbãrie… (privindu-i fix):
nu mai bine aþi face voi dacã mi-aþi spune ce gâºte
pãziþi pe aici? Cred cã aºa am lãmuri situaþia: sunt
eu dornic de a afla care vã era motivul tãcerii, da’
nici sã mã pierd în detalii… uite, alt motiv pentru
care am ºi plecat în pribegia mea: prea simþeam
cã mã pierd în detalii. Aveam mereu impresia cãmi scapã taman esenþialul, mã tot bãtea gândul
ºtreangului. Printre atâtea detalii þi se adunã în
gagolie întrebãri stupide de o iei razna. Acu’ nu-i
nevoie sã mai ºtiu nimic despre rostu’ vieþii... De
aia, lãsând la o parte puchinele de palavre, vã
întreb: mai exact, ce faceþi voi ?
Primul gardian: (ca ºi cum ar împãrtãºi cel mai
mare secret posibil): - Pãzim! Noi oficial ne numim
uºieri, dar preferãm sã ni se spunã gardieni.
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Al doilea gardian: - E mai aproape de adevãr
aºa, cãci uºi nu s-au mai deschis de mult.
Trecãtorul: (priveºte încã odatã în jur): - ‘i ce
anume pãziþi, dacã sunteþi gardieni?
Cei doi Gardieni: (uitându-se unul la celãlalt,
amuzaþi de întrebarea Trecãtorului; în cor): Uºa,
fireºte!
Trecãtorul: - Uºa? Da, mi se pare normal, uºierii
pãzesc uºi. Ce altceva? (îºi pierde firea): Bã,
voi drept cine mã luaþi? Omul vrea sã intre în
vorbã cu voi, sã facã un pic de conversaþie, sã
mai destindã atmosfera asta londonezã ºi voi
vã bateþi joc de el? Ce carambol mai e ºi ãsta?
Vã place chiar aºa sã luaþi peste picior logica
omului? Hai, nu zãu, pãziþi uºi? Care uºi, cã eu
oi fi fiind chior de nu vãd nici una?
Primul gardian: (cât se poate de natural): - De
fapt, aici nu-i decât o uºã…
Al doilea gardian: …ºi e cât se poate de mare,
numai cã þi-am zis cã-i cu tâlc povestea asta:
nu prea pot sã priceapã toþi, uºa noastrã e
accesibilã doar unora…
Primul gardian: …în realitate fiecare om are
propria lui uºã: o uºã pentru fiecare, nu cã-i
minunat? În rest, mereu oamenii deschid
aceleaºi uºi; dar ia fii mai atent la ce-þi voi spune:
orice uºã deschisã de tine, imposibil sã nu o fi
deschis-o ºi altu’ înaintea ta sau s-o deschidã
dupã. De ce sã nu aibã fiecare o uºã a lui, pe
care sã o deschidã doar el ºi sã o închidã când

foto: Irina Chiriþã (XII E)
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pofteºte? Þi s-a întâmplat pânã acum sã descui
numai tu o uºã? Ia gândeºte-te!
Trecãtorul : (cãzut subit în meditaþie; pãlind):
Nicicând. De altfel, cu uºile am avut mereu
probleme: mereu le lãsau alþii descuiate dupã mine
ori, mai rãu, mi le trânteau în nas. Da’ uºã pentru
mine, doar o uºã a mea, n-am avut niciodatã…
Primul gardian: (zâmbind): - Pricepi acum?
Al doilea gardian: - Nu-i vorba aºadar de nici o
festã la mijloc, ba dimpotrivã, lucruri serioase se
petrec pe aici. E normal sã fii surprins…
Trecãtorul: (revenindu-ºi din meditaþie; mult mai
arþãgos ca înainte): - Bã, voi vã bateþi joc de mine.
Precis sunteþi de la vreun balamuc ceva, nu mai
bine vã denunþ chiar acum? Pãi dacã aveþi pe
aici o uºã, eu de ce n-o vãd?
Primul gardian: - Chiar ne cerem scuze, dar
uitasem, uitasem esenþialul…
Al doilea gardian: …dupã cum ziceam ºi tu ai o
uºã a ta, ca tot omul, una numai pentru tine.
Astãzi, spre exemplu, suntem însãrcinaþi sã
pãzim uºa unui bãtrân ce mai are puþintel ºi-ºi dã
duhu’. Suntem în aºteptarea lui de azi-noapte, de
la orele 0 fix. De atunci îl aºteptãm cu uºa… noi
þinem deschis 30 de ore, aºa ne e programul, 30
de ore pentru fiecare uºã, apoi… (în acelaºi timp
gesticuleazã ºi el ºi primul gardian: în cor
amândoi): …Pac! Am încuiat uºa.
Trecãtorul: (vrãjit de gestica celor doi) ªi face
chiar aºa, pac?!
Ambii gardieni: - Chiar aºa, pac!
Trecãtorul: - ‘i dacã a întârziat ºi un singur minuþel,
nu-l mai lãsaþi sã deschidã uºa?
Primul gardian: (categoric): - Nu! Programul e
program. Pe tine nu te dãdeau afarã de la ore
dacã întârziai?
Trecãtorul: - Cam da…
Primul gardian: - Trebuie sã te-ncadrezi în timp.
E ca la garã, numai c-alt tren aici nu mai ai…
Al doilea gardian : …de vreme ce-ai ratat
oportunitatea, la revedere! Uºa-i numai una, timp
de 30 de ore. Adicã e treaba ta când vrei sã o
închizi, conteazã doar s-o gãseºti deschisã, cã,
de obicei, nimeni nu-i aºa prost sã o mai ºi
închidã. Timpul te priveºte, asta dacã ajungi la
timp…
Primul gardian : …mai mult nu putem da. E
oricum, credem noi, prea îngãduitor mecanismul.
Apoi, nu te mai mira cã nu vezi uºa, doar celui
care îi e rezervatã, adicã bãtrânelului de care þiam pomenit, ºi, bineînþeles, nouã ne e permis s-o
vedem. ªi apropos, e chiar în spatele nostru. Cã,
de! Noi pãzim pânã ºi descuiem dupã ce ne
soseºte muºteriul. Astfel cã, dragul nostru curios,
dacã tot ai vrut sã afli, ai aflat. Poþi sta liniºtit, te
aºteaptã ºi pe tine o uºã, numai cã în altã zi…
Trecãtorul: (schimbare totalã de stare: febril,
frecându-ºi mâinile, privind peste cei doi gardieni,
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ca ºi cum ar cãuta ceva cu privirea): - Trebuie,
trebuie, am nevoie, e tot ceea ce-am cãutat…
trebuie… (respirã cu greu, apucat de un tremurat
nervos): asta e! Trebuie sã am, sã deschid, sã
intru… (îºi pierde controlul, zbiarã ºi se aruncã
în cei doi gardieni): Daþi-vã, lãsaþi-mã înãuntru,
eu trebuie sã intru, nu înþelegeþi? Daþi-vã la o parte,
uºa-i a mea!
Cei doi gardieni îl opresc, speriaþi la început;
treptat îºi revin ºi încearcã sã-l calmeze pe
Trecãtor.
Primul gardian: - Uºurel, uºurel, nu ai voie, nu
ai voie, nu cumva sã strici…
Al doilea gardian: …eºti lovit de ciumã? Ce-ai?
Pe aici nu ai voie, sã nu faci vreo dandana…
Primul gardian: …cã ai putea sã-l lipseºti…
Trecãtorul: (febril, inconºtient, dând din mâini): Nu-mi pasã, nu-mi pasã, eu tre’ sã intru, de când
tot caut uºi, asta am cãutat mereu. Da, da, vreau
sã descui, e uºa mea, lãsaþi-mã, trebuie, nu
pricepeþi, acolo, trebuie, dacã au toþi, asta am
cãutat… am umblat fãrã noimã, de-aia am plecat,
trebuie… e a mea…
Primul gardian: (þinându-l de mâini): - Potoleºtete! O sã-þi parã rãu, habar n-ai, greºeºti, doar þiam zis cã ºi tu…
Al doilea gardian: …puþinã rãbdare de-ai avea
ºi þi se va descuia ºi þie, vei fi ºi tu aºteptat, þi se
va da de ºtire sã te prezinþi la timp…

Primul gardian: …potoleºte-te îþi zic, sã nu dai
cu bâta-n…
T recãtorul : ( smucindu-se din strânsoare ºi
fãcându-ºi vânt, se aruncã peste cei doi gardieni
ºi îi culcã la pãmânt): O sã trec, descuiaþi-mi…
Cei doi gardieni : ( cu vocile sugrumate ): Fereºte-te, nenorocirea te paºte ºi nenoroceºti
pe un altul!
Trecãtorul: (se ridicã privind dispreþuitor în jos,
la cei doi gardieni): - Ferice de cel ce cuteazã,
ferice de mine, cãci sãtul sunt de atâta vorbit în
pilde! Ferice de mine, cãci uºa larg se deschide.
(hipnotizat, turbat, cu braþele deschise): vãd uºa,
se deschide pentru mine! Vin uºo, vin! (se aruncã
înainte ºi cade în genunchi)
Cei doi gardieni: - Anathema sit! Blesteme pe
capul tãu, tocmai ai lãcãtuit uºa bãtrânului.
T r e c ã t o r u l : ( neînþelegând ce se petrece,
disperat, asemenea unei fiare rãnite): - Dar cum
de e posibil? Unde mi-este uºa? De ce nu se
deschide? În lãturi adineauri am vãzut-o, iar
acum, acum unde este uºa? Sã se deschidã,
poruncesc! (uitându-se neputincios în jur): Ce soi
de truc mai e ºi ãsta? (spre cei doi gardieni): era
deschisã, aþi vãzut ºi voi… ori cumva mi-aþi
zãvorât-o? Deschideþi doarã, trebuie sã intru! (se
tânguie asemenea unui copil): Uºa, unde-i uºa?
Cei doi gardieni: (dezolaþi): - Mare neghiobie,
doar þi-am spus sã nu te-azvârli. N-ai priceput
nici acum?
Primul gardian: - Oricine vrea sã intre pe uºa
altuia nu poate nici în o mie de ani. În schimb, mai
e un legãmânt la mijloc, spre lauda mecanismului,
cel care va dori sã intre pe uºa altuia nu va putea,
dar va zãvorî ºi uºa pentru totdeauna, aºa încât
nici mãcar cel cãruia îi fusese destinatã sã nu
mai poatã intra vreodatã, de-aia nici nu prea s-au
mai deschis multe uºi în ultimul timp…
Al doilea gardian: (cu furie): - Mulþumit acu’ de
tine? Nu mai bine îþi vedeai de-ale tale ºi ne lãsai
în plata Domnului? A trebuit sã-þi scapi tu
scobitoarea neroadã; dacã þi-ai fi vãzut de-ale
tale…
Primul gardian: … ºi cum n-ar fi de-ajuns, celui
care pãºeºte strâmb i se încuie ºi lui uºa
definitiv…
Trecãtorul: (strãpuns parcã de zeci de sãgeþi,
fãrã sã mai aibã forþa pentru a geme, trezit din
starea anterioarã, sfârºit): - Uºa mea! (cu mâinile
în aer, gesticulând un gest de mângâiere ):
Frumoasa mea uºã, te-ai închis! (spre cei doi
gardieni): Definitiv, ºi-a mea, ºi-a lui?
Cei doi gardieni: - Definitiv!
Al treilea tablou

foto: ªtefana Ioneanu (IX A)
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Îºi face apariþia Bãtrânul. Prost îmbrãcat,
dezorientat, neîncrezãtor, are în mânã o bucatã
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de hârtie mototolitã, la care se uitã cu multã
precauþie.
Bãtrânelul: (privind succesiv în hârtie ºi în jurul
sãu; voce tremurândã): - Nu ºtiþi voi, domnilor,
dacã asta e strada, strada la care am fost
chemat? Am fost chemat pe o stradã cu uºã, dar
care e aceea anume? Sã fie asta?!
Primul gardian : (întorcându-se spre cel de-al
doilea gardian): - Mai rãu nici cã se putea! De nu
s-ar fi mai prezentat, situaþia era mai simplã.
Acum avem de întreprins ºi procesul verbal.
Al doilea gardian: (întorcându-se spre Trecãtor,
care a cãzut în muþenie odatã cu venirea
Bãtrânului): - Cum îþi place, bãgãciosule? Pe
deplin satisfãcut? Uf, cât ne complicã meseria
accidentele din acestea, cu dintr-aceºtia care vor
sã cunoascã ei! ( spre primul gardian ): Cum
procedãm? O explicaþie canonicã ori proces
verbal cu precizãri speciale: evenimente
inoportune, greºealã de procedurã…
Bãtrânul: (neînþelegând prea multe, doar cã se
face referire la ceva ce-l priveºte): - Scuzaþi-mã,
domnilor, dar chiar asta e adresa, voi m-aþi
chemat? Aici e strada cu uºã? De azi dimineaþã
o tot caut ºi am fost trimis ºi pe la balamuc, s-ar
zice cã delirez…
Primul gardian: (spre Bãtrân, încercând sã-ºi
pãstreze calmul): - Regretãm nespus incidentul,
se mai întâmplã uneori…
Al doilea gardian : …chiar adesea în ultimul
timp…
Primul gardian: …vina însã nu ne aparþine în
totalitate…
Al doilea gardian: …de fapt, nici nu prea avem
vreo vinã, doar am procedat corect, am fãcut
avertismentele de rigoare..
Primul gardian: …în asta ºi constã minunãþia
mecanismului: noi nu trebuie sã fim vinovaþi
nicicând de nimic, e interzis…
Al doilea gardian: …e obligatoriu sã fie aºa,
altfel dacã ne-am culpabiliza ar însemna sã
culpabilizãm mecanismul, ceea ce e inadmisibil
ºi imposibil…
Bãtrânelul: (descumpãnit, smiorcãindu-se): - Dar
chiar, ce se petrece aici? Mã speriaþi, domnilor!
Nu vã jucaþi aºa cu mine, nu se cade… De ºtiþi
ceva de uºa aceea spuneþi-mi, vã rog, de azi
dimineaþã tot umblu, ºtiþi voi cât de mult înseamnã
asta pentru mine? De azi dimineaþã…
Primul gardian : (ºi-a recãpãtat nonºalanþa): Înþelegem, dar noi nu facem alta decât sã
respectãm regulamentul. E foarte clar stipulat
acolo cã în asemenea cazuri se apeleazã la
divagaþii interminabile pentru a pregãti terenul…
Al doilea gardian: …astfel încât vestea sã nu
mai aibã nici un efect asupra receptorului ei, sã o
primeascã plictisit, indiferent de…

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

foto: Irina Chiriþã (XII E)
Primul gardian: …situaþia în care se gãseºte ºi
adevãrul cã misia asta le întrece pe toate celelalte
în greutate…
Al doilea gardian: (spre Trecãtor): - ‘i în orice
eventualitate, necazul sã cadã pe alþii…
Bãtrânul : (privindu-l pe Trecãtor): - Doamne
sfinte, aºa cred cã arãt ºi eu acu’, dacã nu mai
rãu! (spre cei doi gardieni): Rogu-vã a mia oarã,
nu mã mai fierbeþi, asta-i strada cu uºã?
Cei doi gardieni: (în cor): - Da!
Trecãtorul: (dând din cap, deconectat de la cele
discutate pânã atunci): - Uºa?! Da, da, aici era a
tuturor, a mea, ºi-a ta…
Bãtrânul: (speriat): - A mea? Ce era a mea?
(cãtre cei doi gardieni): ‘i uºa atunci unde-i?
Primul gardian: (zâmbind): - Nu mai e!
Al doilea gardian: - A ferecat-o…
Primul gardian: …veºnic închisã va fi…
Al doilea gardian : …incidentul de n-ar fi
existat…
P r i m u l g a r d i a n : …aþi fi deschis acum,
bineînþeles, o uºã-n plus…
Al doilea gardian: ... ºi nu oricare uºã...
Primul gardian: ...ci pe cea mai vrednicã înspre
a fi deschisã...
Al doilea gardian: ...dintre toate câte existã...
Bãtrânul : ( izbucneºte, neputând sã-ºi mai
astâmpere nici tremurul, nici teama): - ‘tiam cã
nu-i de bine, ºtiam de la început! Prea era bizarã
invitaþia aia: “stradã cu uºa ta”, prea aducea a
negru, prea nu-mi suna armonios, prea
diavolicesc era scris, prea mic biletu’, prea urât
mi-a fost adusã în miezul nopþii, pe la 0 fix, prea
de toate avea în ea, prea nimic nu-mi spunea,
prea, prea, prea…
Trecãtorul: (cu nimeni): - Prea mult ai trãit pentru
momentul acesta; e vremea visãrii…
Primul gardian: (dã semne de plictisealã):-Partea
frumoasã în treaba asta e mecanismul, noi nu
trebuie sã fim vinovaþii, aºadar, dumneata, bãtrâne
eºti înºtiinþat oficial cã þie uºa þi s-a închis!
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Bãtrânul: (fãrã nici un control ºi nici o capacitate
de a mai pricepe ce i se spune; aruncând hârtia
din mânã): - Blestem pe capul meu de-unchieº,
blestem cã prea suna prea-prea, de uºi nu mai
înþeleg nimic, blestem…
Al doilea gardian: (cãtre primul gardian): - Încã
unul pe lista cu nepoftite consecinþe, ar fi mai spre
folosul nostru sã nu mai continuãm cu…
Trecãtorul: (râs prostesc, se ridicã, euforic, îl ia
de mâini pe Bãtrânul paroxist ºi se învârt
amândoi, unul hohotind, celãlalt blestemând, pânã
când Bãtrânul e ºi el apucat de starea
Trecãtorului): - Povestea cu uºa, a mea, ºi-a ta,
trebuia sã ºtii, eu, tu, uºa pentru toþi, povestea co uºã, în lãturi deschisã, apoi zãvorâtã, povestea
cu uºa…
Trecãtorul ºi Bãtrânul: (în cor): - Povestea cu
uºa ºi pupezele ori nebunii ori sticleþii ori pitpalacii
fac: puuu, puuu, puuu, ca la nebuni: puuu, puuu,
puuu…
Cei doi gardieni: (imobili, fãrã chef): - În realitate,
bãtrâne, uºa dumitale a fost trântitã de partenerul
dumneavoastrã de dans. (chicotind): Doi nu se
cade sã intre pe aceeaºi uºã!
Moment de pauzã; Trecãtorul ºi Bãtrânul se
opresc din învârtit, scrutându-se unul pe altul.
Trecãtorul e apucat de tremurat, asemenea ºi
Bãtrânul. Trecãtorul îºi duce mâna la ochi,
asemenea ºi Bãtrânul. Trecãtorul cade în
genunchi þipând, Bãtrânul îºi smulge pãrul, apoi
privindu-l cu urã îl scuipã, cãzând la rându-i în
genunchi, lângã el.
Trecãtorul: (îºi pleacã în mâini capul, încolãcinduse la pãmânt): - Puuu, puuu, puuu, ca la nebuni…
Bãtrânul: (în poziþie de cerºit, îºi plimbã gâtul în
faþã, în spate): - Puuu, puuu, puuu, ca la uºile
închise, aºteptând în faþa uºii, sã se deschidã…
puuu, puuu, puuu…

foto: Irina Chiriþã (XII E)
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Cei doi gardieni, care în tot acest timp au fost ºi
ei la podea, în celãlalt colþ al scenei, se ridicã, se
scuturã cu multã atenþie, privesc indiferenþi
împrejur ca ºi cum nimic nu s-a petrecut; vorbesc
pânã la ieºirea din scenã, iar pe cât înainteazã
spre ieºire de-abia se mai aude ce vorbesc:
Primul gardian: (destul de apatic): - Pãi, cât e
ceasu’?
Al doilea gardian : (cu chef): - Dupã câte se
pare e amiazã, adicã pân’ la ºase dimineaþa avem
liber… Ce zici sã facem?
Primul gardian: - Eu ºtiu? N-am avut nicicând
atât timp liber. Urmãtoarea uºã e la Londra. Zic
sã plecãm mai degrabã; dacã nu-i vreme bunã?
Sã ne gãsim vreun adãpost, ceva..
Al doilea gardian: (înveselindu-se): - Capul sus,
nu dezarmãm! Londra ne aºteaptã! ªtiu o groazã
de cântece englezeºti, unele vechi de prin
secolele trecute. Vrei sã-þi cânt unu’? E cu ziua
cea lungã, care nu se mai sfârºeºte, ºi cu sticla
de gin ºi...
Cei doi gardieni ies din scenã ºi nu se mai
aud. Trecãtorul zgribulit se leagãnã dintr-o parte
în alta, Bãtrânul apucat de friguri mormãie în
neºtire, în vreme ce cortina cade pe ritmul unui
cântec englezesc vesel de crâºmã.
Cade cortina.
Sã ne fereascã Domnul de sistemul ce
ne închide uºi!
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Ionela ANCIU
Praf
Sã exiºti... sã mori...
Sã fii... sã dispari...
Spiritualitate efemerã;
Nimic concret. Doar o dilemã.
Distanþa compactã
Dintre trup ºi sufletÎn de-ajuns de limitatã
Puterea unui sunet;

Zale
Te-ndepãrtezi... umbrã...
Mereu mai departe de mine.
Mereu te-nvãlui în aurã, umbrã,
Te-apropii, dispari alãturi de mine.
Praful din ochii tãi reci... –
Oare tu nu-nþelegi
Cã nu exiºti, nu simþi, n-auzi, umbrã...
Cât de mult mi-aº dori o clipã...!

Sã vii... sã dispari...
Sã pleci... sã apari...
O concepþie pãtimaºã
Despre iluzia vieþii...
Clepsidrã. Vânt. Orologiu stricat.
Rãzboi cu morile de vânt... ratat“my lyrics are falling asleep”
E ultimul sonet pierdut...

ªi nu-ndrãznesc sã ies din ceaþã
Cu faþa asta tulbure, miratã;
Vãd conturul pleoapei pale, de gheaþã
ªi sãgeata mã atinge... neajutoratã...
ªi mã-ndepãrtez din nou în umbrã.
Cu braþul pe obrazul transparent de mãtase
Fixez lumina stelei ce-a cãzut...
În noi... nu mai existã EU...

Nu
Sã fii parte din mine?
Sã vii, sã pleci,
Sã dispari, sã revii,
Sã mã priveºti în ochi,
Sã mã strãfulgeri cu simþul.
Nu...
Ai fost, cândva, o muzã,
Un cânt hipnotizant;
O adiere, într-o iarnã de ploi...
Nu... ºi totuºi eºti...
Copil nenãscut... înger din Iad...
Avatar...
Nu... parte din mine...
ªi totuºi DA
DA, eºti!
graficã: Irina Chiriþã (XII E)
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Compact

Neon albastru

Cad... fãrã sã mã rãnesc
De stânca de care mã sprijin.
În gol... haotic, printre scame,
Mã izbesc de întuneric. Aºtept.

Doar tu... ºi-o umbrã-nvineþitã
Pe banca umedã din parc;
Sub salcia veche, - mbãtrânitã,
Sub cerul negru, fumuriu,
La colþ de stradã solitarã
Mai trece ºi-azi un om pustiu...

Priveºti... mã prãbuºesc în iris –
Ajung pe râul viselor.
Te închini unui idol – Pierzi
Speranþa realitãþii, simþul; vis...
Te afunzi în culmea imbecilitãþii
Tu? Idolul meu? Omul perfect
Decade din dumnezeire în mizeria lumii...
Tu? Amicul meu de undeva –
Din conºtiinþa sacrã,
Sacrificatã fiinþã amarã –
Prilej de transformare, camuflare
În absurd. Îþi induci eºecul în suflare.

Cenuºiu
Dedic vântului toate lacrimile...
Închin aceleaºi stele visului...
Eternitate pustie ºi rece,
Fumul iritã din nou sufletul...
Desprinde o parte din mine...
Lumina invadeazã intimitatea negrului...
Te sfãrâmi... te-mprãºtii în nimic.
Caut cioburile ºi oglinda spartã aratã adevãrul...
Amuleta nu-ºi mai face efectul.
Mã rup, mã desprind de humã ºi cad,
Mã transform în cenuºã, ard ºi mã stâng.
Arde în eternitate focul privirii opace. Vag...
Lupta continuã cu adversari diferiþi...

58

Iar tu... înþepenit pe bancã,
Aspiri pierdut la visul tãu...
ªi vântul negru îþi adie
În liniºte, o altã ºoaptã,
O altã doinã învechitã,
Un alt cântec strãmoºesc;
Peste trista ta fiinþã,
Peste ochiul adormit
Ce priveºte-n gol la tine
Printre genele lipite,
Iar, un greier îþi îngânã
Cântecul de… “Noapte bunã!”

Oglindã vie
De mii de ori te-ai înãlþat
ªi-ai coborât de tot atâtea;
Tu vii, Satanã, luminat,
În lumea mea din umbrã.
Te dispersezi, larg, în cruzime
ªi îþi pleci Firea-n faþa mea;
Mã-mbii... ºi îmi supui privirea
În faþa lumii de metal.
O scenã veche de cristal...
În ochiul tãu de sticlã vie...
Tu, actor pe piedestal,
Eu, o vampã de hârtie...
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Moment artistic

Gri
Ecoul vocii tale
ªi urma de pe prag
N-au dispãrut nici astãzi
Dupã aproape-un veac
De adâncã... cugetareRãtãcesc din nou pe strãzi...

Liniºte...
Doar cuvintele discursului tãu
Se mai propagã în întuneric;
Sala goalã...
Umbrele spectatorilor muþi
Stau cãþãrate sãlbatic pe tavan...
Talentul lipseºte...
Miºcarea condusã de statui –
Stane umblãtoare pe scenã…
Devine staticã ºi ea.
Lumini moarte, sunet surd,
Doar cortina arunc-un zâmbet
Înnegrit de umbra lunii...
Nu mai vine... nu mai pleacã...
Nu mai intrã nimenea,
Deschizând portalul rece
Spre piesa jucatã ieri.
Liniºte...
ªi taci ºi tu...!
Sala toatã-ncremenitã,
Ascultând necontenit
Glasul mut, actoricesc,
Într-un lung moment
Târziu... aºternut
Peste gândul de ieri...

O noapte mult prea neagrã
ªi-un întuneric prea adânc
Îþi evocã spiritul
Prãfuit, învechit de timpul...
O emoþie mult prea stearpã –
Melancolia-mi dominã gândul...

Zidurile-mi vorbesc:
Îþi ascult vocea ºoptindu-mi
Cuvinte banale, fãrã înþeles;
Apar ca ºoapte de iubire ce roiesc
Ca un refren divers în minte;
Cuvinte printre care se-ntreþes
Gândurile tale nespuse-n vreun vers...
Chiar ºi ultima simþire
O-nnãbuºi în tãcere...
Amândoi ºtim bine:
Acea gândire nu-þi aparþine!
Umbre înºelãtoare ale cuvântului,
De ce înveninaþi jurãmântul?!
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ALSTANEI

Întelesul si importanta notiunii “EU”
în romanul “Anthem” de Ayn Rand
“Conºtiinþa de sine este însãºi o necesitate ºi are la bazã, nemijlocit, universalul.”
Jean Piaget
“Suntem nevoiþi mereu sã mergem pe societate, dar mai ales se considerã a fi fericiþi.
acelaºi drum”, iar lumea este formatã din noi ºi Bineînþeles, aici avem de a face mai mult cu o
accepþiile noastre, uneori cu aspecte de resemnare, o fericire aparentã indusã ca o regulã.
paralogism, dar... lumea din jurul nostru o formãm
Conducãtorii societãþii lui Egalitate 7 noi, prin noi înºine. Caracterul ei este mai mult 2521 încearcã sã descurajeze chiar ºi realizarea
decât interpretativ, nefiind posibile douã accepþii conºtiinþei de sine; pânã ºi psihicul uman (unic)
strict identice asupra ei sau asupra vreunui alt este înlocuit de o conºtiinþã comunã, artificialã.
element formativ.
Dorinþa autoritãþilor este de a ºterge din natura
Sub acest aspect, al particularitãþii lumii, umanã toate gândurile de individualitate ºi, în
se enclitizeazã pe formele antagonice ale vieþii consecinþã, toate elementele vieþii personale.
romanul scriitoarei Ayn Rand - “Anthem”. Acesta Nimeni nu are un nume personal, fiecare loc este
este, însã, mai mult decât simplã manifestare a etichetat cu generale concepte de colectivism,
curentului obiectivismului, este o luptã, dar nu în cum ar fi Egalitatea, Internaþional, Solidaritatea ºi
formã ei brutã, este o luptã gradualã a ideilor aºa mai departe. Aceastã încercare de a distruge
impuse de cãtre existenþa realã cu cele impuse toate elementele de individualitate explicã de ce
de cãtre o existenþã colectivã. Dacã în lumea fiecare persoanã are un numãr de recunoaºtere
trãitã de noi suntem condamnaþi sã comparãm ataºat de mâna dreaptã. Pentru cã statul
oameni, evenimente, experienþe, întreaga considerã individualitatea nefondatã, nicio
întindere de fenomene la care suntem expuºi cu persoanã nu este unicã sau nu are capacitãþi
ceea ce cunoaºtem, apoi sã ajungem sã judecãm, înalte, fiinþele umane sunt interschimbabile, pãrþi
ºi prin aceasta, sã cunoaºtem nelimitat, absolut, ale unui ansamblu mai mare. Acesta este atent
etern, pentru a putea înþelege “Anthem” trebuie controlat în fiecare moment ºi pentru fiecare
sã ne raportãm exact la datele contrare ale acþiune, iar decizia lui Prometeu de a realiza ceva
existenþei noastre. S-ar putea vorbi chiar despre din propria dorinþã este un act revoluþionar. El
o anti-posibilitate de comparare, o anti-cunoaºtere studiazã ºi experimenteazã într-un vechi tunel de
ºi, implicit, o anti-judecatã.
Ceea ce uimeºte în primul rând
în operã este limbajul. Autoarea
elucideazã natura organizãrii sociale prin
înlocuirea voluntarã a cuvântului “EU”
prin cuvântul “NOI”, act de mare curaj,
care aºeazã opera pe o treaptã înaltã a
ierarhiei mondiale, chiar dinainte de a fi
apreciatã acþiunea ei.
Prometeu (întâlnit în roman ºi cã
Egalitate 7 - 2521), personajul principal
aparþine unui stat care are ca prioritate
comunitatea înaintea individualitãþii.
Acesta trimite cãtre utopiile marxiste,
atingând stabilitatea supremã, absolutã:
toþi locuitorii sunt egali, cu un rol bine
foto: Andra Noanã
stabilit, fiecare gãsindu-ºi rolul în
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metrou, rãmas “ din timpurile nemenþionate”,
urmându-ºi propriile idei ºi nu pe cele impuse de
cãtre societate. De aceea el nu poate exista la
acelaºi nivel cu cei care ascultã regulile fãrã sã
îºi punã întrebãri; Egalitate fuge sub pãmânt ºi
acolo îºi spune: “Noi, singurii dintre miile care
merg pe pãmânt, noi, singuri, în acest moment
realizãm ceva ce nu are scop, ci e doar voinþa
noastrã.” (de reþinut faptul cã “noi” se referã la o
singurã persoanã). El recunoaºte cã ideile venite
din propria sa minte sunt valabile în ºi pentru sine,
corespunzând propriei sale dorinþe ca o aspiraþie
de drept ºi cã el poate acþiona singur, fãrã ajutorul
sau compania “fraþilor oameni.”
În cele din urmã Prometeu realizeazã cã
viaþa lui clandestinã producãtoare reprezintã cel
mai înalt scop al existenþei sale. La crearea
becului, obiect superior capacitãþilor tehnologice
ale statului, însuºi simbolul iluminãrii, al trezirii la
realitate, Prometeu se întreabã “ Noi suntem
mândri de aceastã bucatã de metal sau de mâinile
nostre care au fãcut-o? Sau existã o linie ce le
uneºte pe acestea douã? ”. Întrebarea lui ne
îndeamnã sã vedem foarte clar legãtura dintre
forþa creatoare ºi creaþie; unicitatea “bucãþii de
metal” înglobeazã toate caracteristicile geniului
lui Egalitate ºi, de aceea, este inextricabil legatã
de propria lui fiinþã.
În calitate de mijloace suplimentare faþã
de uitare, de individualitate, statul a interzis
prietenia ºi dragostea, fiind considerate exemple
de abuz de preferinþã. Cu toate acestea,
eliberându-se de povara lanþurilor lui “NOI”, el
învaþã sã se vadã ca o persoanã unicã atât în
fiinþã, cât ºi în existenþã. Momentul poate fi
generalizat ca triumful întregii omeniri, deoarece
este anunþat ca o sentinþã pentru viaþa “EU sunt.
EU gândesc. EU vreau.”; este poate cea mai
simplã, dar concludentã definiþie datã vreodatã
omului. Notabil este faptul cã recunoaºterea eului
de cãtre individ se face numai prin intermediul
existenþei duale. În ciuda obligaþiei de “a iubi toþi
fraþii oameni”, Egalitate se defineºte ca expresie
a genialitãþii, împãrtãºindu-ºi experienþele cu
Libertate ºi Internaþional, iubita, respectiv,
prietenul sãu. Astfel, autoarea nu promoveazã
numai triumful individului, ci ºi valorile ce îl
definesc (iubirea, prietenia, cunoaºterea). El se
elibereazã de imperativul moral al statului conform
cãruia existenþa lui este doar pentru bunãstarea
celorlalþi ºi pentru buna funcþiune a statului ºi
începe a-ºi construi propria lume realã, a
modelelor, a schemelor, a corespondenþelor ºi a
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foto: Andra Noanã
interpretãrilor. El reuºeºte, din iubire, sã îºi împartã
viaþa cu Libertate, confirmând faptul cã toate
valorile umane reale ºi chiar ºi substratul
constitutiv al lumii impun prezenþa dualismului.
“NOI” devine o dihotomie pozitivã, ce cuprinde
atât esenþa individualitãþii, cât ºi uniformitatea ºi
echilibrul existenþei în doi, nu pentru bunul mers
al organizãrii lumii, ci din propria dorinþã.
Am pornit totuºi de la ceea ce spunea
Piaget despre conºtiinþa de sine, însã nu am
amintit deloc de aceasta pe parcursul eseului.
Consider cã a fost necesarã aceastã incursiune
prin romanul scriitoarei Ayn Rand pentru a
explica “ înþelesul ºi importanta noþiunii EU ”
deoarece privilegiul de a avea libertate de
existenþã, cunoaºtere, simþire, alegere este atât
de împãmântenit în vieþile noastre actuale, încât
nu i se mai acordã înþelesul ºi valoarea pe care
le are cu adevãrat. Acest lucru nu este deloc
condamnabil, întrucât natura umanã este
predispusã obiºnuinþei ºi uitãrii, de aceea, e bine
totuºi sã zãbovim mãcar o clipã asupra lucrurilor
banale ale vieþii, asupra a ceea ce credem cã ni
se cuvine pe drept ºi sã încercãm, de asemenea,
sã ne bucurãm mai mult de valorile pe care ea ni
le oferã.
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Problematica regimurilor comuniste ºi istoria comunismului din România oferã
profesorului de istorie ºi elevilor posibilitãþi nebãnuite de documentare, investigare,
interpretare a unui complex fenomen contemporan, ale cãrui consecinþe marcheazã ºi astãzi
societatea româneascã. Interesul pentru perioada comunistã sporeºte atunci când “actorii”
suntem noi, familiile noastre sau membrii comunitãþii din care facem parte. Aºa s-a întâmplat
în anul ºcolar 2008-2009 când am aflat despre tragedia, trecutã dar nu uitatã, din familia
elevei mele Mirabela Istrate ºi a altor familii din comuna Bârseºti-Vrancea. Rezistenþa
þãranilor din Bârseºti, Soveja, Vadu-Roºca, Suraia faþã de colectivizarea impusã de Moscova
prin intermediul Partidului Comunist, ajuns la putere în România datoritã lui Stalin ºi Armatei
Roºii, impresioneazã ºi meritã atenþia noastrã.
Revistei noastre
Articolele din acest numãr al “Revistei
noastre” sunt rezultatul muncii unui grup de
elevi ai clasei a XII-a E, originari din zona Soveja, care s-au angajat în valorificarea mãrturiilor
supravieþuitorilor evenimentelor din anii `50, dovedind iniþiativã, creativitate, perseverenþã
ºi, de ce nu, un sentiment pe care mulþi îl contestã considerându-l desuet, patriotism.
Prof. Carmen Atarcicov

Viaþa unui deþinut politic
În România, dupã instalarea regimului
comunist, s-au constituit numeroase grupuri de
partizani anticomuniºti. Partizanii erau oameni
simpli care nu erau de acord cu noul regim.
Aceste grupuri s-au retras în zonele montane,
rezistând pânã în anul 1962. Autoritãþile au
desfãºurat forþe violente pentru prinderea
partizanilor. Mulþi dintre ei
au murit în confruntãrile cu
autoritãþile, unii au fost
prinºi ºi executaþi fãrã
proces, alþii au fost
condamnaþi la moarte ºi
executaþi, doar câþiva au
primit pedepse mai mici ºi
au reuºit sã reziste
detenþiei. Mulþi dintre
susþinãtorii grupurilor, cei
care îi ajutau cu alimente,
haine, informaþii, au fost
arestaþi, ca de altfel ºi mulþi
alþii doar pentru a se crea
o atmosferã de teroare. În
sutele de procese care au
avut loc au fost pronunþate
sentinþe de la câþiva ani de
închisoare pânã la
condamnarea la moarte
urmatã de execuþie.
Unul dintre cei
care au rezistat detenþiei este Neculai Mândru
din Soveja care a fãcut parte din “Organizaþia Vlad
Þepeº 2”. Acesta a fost încorporat în 1942 în
regimental 29 infanterie. În 1943 a plecat pe front
în Cehoslovacia, prin Munþii Tatra, în Rusia pânã
la terminarea rãzboiului. În 1950 a intrat în
“Organizaþia Vlad Þepeº 2” unde erau oameni din
mai multe comune din Vrancea, Bârseºti, Nereju,
Paltin, dar ºi din Râmnicu Sãrat. Au fost
descoperiþi ºi arestaþi.
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Neculai Mândru a fost arestat în data
de 12 septembrie 1950. “Au venit doi securiºti,
m-au legat cu sârmã, m-au dus în Dragosloveni
la casa Gheorghe Popescu ºi m-au bãgat într-o
magazie. Pe la ora 4 a venit o maºinã ºi m-a dus
la Focºani la Securitate. Acolo m-au þinut legat
pânã la ora 11. Când mi-au dat drumul aveam
mâinile vinete, nu le mai puteam
aduce în faþã, nu mai circula
sângele.”
A fost apoi bãgat la
cercetãri. A intrat chiar pe mâna
comandantului securitãþii “M-a
schingiuit ãla 2-3 ore. În fiecare
noapte timp de o sãptãmânã mã
scotea la ora 12 la cercetãri. Te
lua din somn ca sã nu mai ai
putere de judecatã. Dupã ce mau schingiuit timp de o
sãptãmânã, n-am mai suportat
ºi am scris aproape ce-au vrut
ei ca sã-ºi punã stele pe umãr”.
Dupã ce i-au fãcut dosarul, lau mutat la penitenciar la
Focºani unde a stat vreo lunã.
Apoi a fost mutat la Galaþi unde
l-a “întâmpinat” comandantul
Goiciu . “ Tu pentru ce eºti
condamnat? Tu pentru ce?...”
Eu se întâmplase sã stau lângã
un medic din Mãrãºeºti, doctorul Marola care
fusese la CFR Galaþi. L-a întrebat: “Tu nu cumva
ai fost doctor la CFR?” “Ba da”, spune doctorul.
“Aici îþi rãmân oasele”! Când a ajuns la mine, dupã
ce i-am spus de organizaþia în care am fost, mi-a
zis “Pe tine asta te-a bãgat aici, ãºtia, intelectualii
te-au bãgat în puºcãrie”. “Nu, nu m-au bãgat ei”,
am spus “eu am intrat pentru cã nu mi-a plãcut
sistemul.” “Ãã... nu-þi place sistemul comunist”,
zice el “lasã cã te aranjez eu ºi pe tine”.
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Dupã interogatoriu au fost bãgaþi în celule
“câte 10 persoane într-o celulã de 2m pe 3 m.
Eram înþepeniþi acolo, fãrã paturi, fãrã rogojinã jos.
Iarnã din ’51 am fãcut-o pe ciment. Puneam la
cap gamela ºi bocancii. Dimineaþa când ne
trezeam eram ameþiþi. Ne rezemam de perete ca
sã ne venim în fire ºi apoi ne mai miºcam... doar
cã nu aveam unde ”. Pe 21 mai 1951 a fost
judecat. A fost condamnat la 10 ani de închisoare
ºi trimis la Peninsulã. A stat un an la canal la o
brigadã CFR. Apoi a fost trimis la Dorobanþu ºi
apoi la Gherla. “Eram într-un vagon cam 100 de
deþinuþi. Era august, o cãldurã îngrozitoare. Apa
nu ne-a dat pânã am ajuns la Gherla. Ne-a dat
200 g de pâine ºi o bucatã de telemea. Am crãpat
de sete pe cãldura aia. Se încãlzise ºi vagonul
(vagon de marfã)”. Aici a lucrat în fierãrie. “ªi dacã
s-ar filma ºi n-ar putea crede nimeni cum se lucra
acolo. Eram vreo 30 de ciocãnari, 4 forje electrice
la care se lucra numai cu cocs, un cuptor cu
injector cu motorinã. Era un fum infernal. Cel care
stãtea sub cuptor se cocea acolo. În luna ianuarie
lucrãm dezbrãcaþi, aºa era de cald.” Nu a rezistat
decât vreo 6 luni cãci s-a îmbolnãvit de icter. “Mau internat în infirmierie. Acolo am þinut regim
strict. Beam 5 litri de ceai de cozi de cireºe pe zi.
Ca mâncare îmi dãdea dimineaþa 2 kg de cartofi
copþi pentru toatã ziua. Am þinut regimul ãsta vreo
6 luni.” La Gherla a stat 5 ani dupã care a trecut ºi
prin închisorile din Jilava, Aiud ºi Caransebeº.
Dupã 10 ani de închisoare, Neculai
Mândru a fost trimis sã locuiascã în Bãrãgan, în
comunã Rãchitoasa. “Nu aveam nimic. Eram cu
mâinile în buzunar”. I-au dat o casã “cu trei pereþi”
pe care a reuºit sã o refacã ajutat de un cunoscut.
Au venit sã locuiascã apoi cu el soþia ºi copilul.
Soþia nãscuse când el era arestat. Nu ºi-a vãzut
copilul pânã la vârsta de 10 ani. Pe 9 mai 1962,

dupã un an de locuit în Rãchitoasa, i s-a spus cã
trebuie sã plece. În zona se cultiva orez ºi
directorul ieºise cu deficit, iar motivaþia a fost lipsa
forþei de muncã. A fost mutat în comuna Lãteºti.
Pentru cã prima casã era de nelocuit pentru o
familie care are ºi un copil, omul a insistat sã i se
repartizeze altã casã. “Casa asta era învelitã cu
paie. Aveam o cãmãruþã ºi o bucãtãrie. Nu avea
uºi, ferestre. Înãuntru erau ºanþuri foarte adânci”.
Traiul era extrem de dificil aici. “Nu aveam unde
lucra. Nu aveam ce mânca. M-am interesat la
secþie la Burduºani dacã au ceva de lucru. Miau zis cã au la secþie la Fãcãieni de prãºit cartofi.
Am plecat cu femeia acolo. Ne-a plãtit 12 lei pe
zi, aºa era atunci. 8 lei ne oprea masã, mai
rãmâneau 4 lei.” Fiind recunoscut ca un om foarte
priceput, Neculai Mândru a fost recomandat sã
lucreze la Fãcãieni unde s-a ºi dus.
Neculai Mândru a fost 3 ani la rãzboi,
10 ani în închisoare ºi alþi 3 ani în Bãrãgan. “Am
avut 16 ani de gamela în viaþa mea. Am trãit o
viaþã foarte zbuciumatã. În închisoare am trecut
prin bãtãi, schingiuieli, mâncare nu ne dãdea. Noi
am fost sortiþi distrugerii, nu vroiau sã mai revenim
în societate. Foarte mulþi oameni au murit, în
special persoane în vârstã, intelectuli care nu
erau obiºnuiþi cu munca. Eu am rezistat cã am
fost tânãr.”
“Dupã ce am venit acasã eram vãzut ca
lupul între oi. Nu aveam pe unde lucra. Unde mã
duceam, toþi mã considerau bandit, aºa era
sistemul comunist. M-au þinut sub observaþie pânã
la revoluþie. Miliþianul din comunã mereu era cu
ochii pe mine. Se interesa unde lucrez, cu cine
stau de vorbã, unde mãnânc, cu cine mãnânc.
Pânã la revoluþie, am fost suspectat în continuu.”

Elena ÞICOIU
clasa a XII-a E

Din unirist, deþinut politic
Instaurarea regimului comunist în
România s-a produs prin falsificarea voturilor ºi
era de aºteptat ca o mare parte a populaþiei sã
nu accepte un regim de acest tip. Mulþi s-au temut
de mãsurile ce se puteau lua împotriva lor, dacã
nu respectau conducerea, mai ales cã trupele
Armatei Roºii au fost prezente în þara noastrã pânã
în 1956.
În Vrancea, judeþul Putna pe atunci, a
existat o grupare de partizani condusã de
P a r a g i n ã - M ã l ã c e s c u , ambii având studii
superioare, motiv pentru care au fost probabil
susþinuþi de profesorii de la mai multe licee, printre
care ºi liceul Unirea. În august 1949, a avut loc o
miºcare anticomunistã formatã din elevi de la mai
multe licee. Dupã relatãrile din jurnalul lui Dumitru
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Mãlãcescu , unul dintre elevii liceului nostru,
totodatã fiul unuia dintre conducãtorii partizanilor,
miºcarea a început în Staþiunea Soveja ºi s-a
bucurat de un mare sprijin al turiºtilor veniþi acolo
pentru tratament.
Având în vedere cã majoritatea copiilor
erau în clasa a ºasea, a ºaptea, (dupã sistemul
actual ar fi clasele a X-a ºi a XI-a – nota redacþiei)
tind sã cred cã nu erau conºtienþi de urmãrile
acþiunii lor. Acþiunea s-a încheiat cu depunerea
unui jurãmânt la Schitul Lepºa. Ion Paraginã a
trecut toate numele elevilor prezenþi într-un carnet
ce-l avea în permanenþã asupra sa. Acel carneþel
a fost gãsit în buzunar când a fost arestat ºi, aºa
cum spune ºi Dumitru Mãlãcescu , pentru
Securitate “a fost o simplã formalitate”. A urmat
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un val de arestãri în rândul elevilor ºi probabil ºi
în rândul profesorilor, aºa cum era de aºteptat.
Majoritatea au sfârºit prin închisorile de la Gherla,
Aiud º.a., torturaþi, bãtuþi sau beneficiind de o
“spãlare de creier” în stil sovietic.
Nu ºtiu dacã profesorii care au luat parte
la acþiune trebuie blamaþi pentru cã au bãgat în
închisoare circa 40 de elevi, având în vedere cã
au primit acceptul pãrinþilor acestora, care ulterior,
aºa cum este precizat în jurnal “regretau cã ºiau lãsat odraslele sã ia parte la astfel de acþiune,
conºtienþi fiind de urmãri”. Probabil aceºtia se
bazau pe faptul cã, având o vârstã destul de micã,
vor fi lãsaþi în pace de Securitate.
Ne este cunoscut faptul cã îndoctrinarea
s-a fãcut încã din grãdiniþã, însã nu trecuserã nici
mãcar doi ani de la instaurarea regimului, iar copiii
erau destul de mari, aºa cã ei nu îl venerau încã
pe Gheorghe Gheorgiu-Dej, pentru cã nu le-a fost
implementatã, încã de mici, ideea cã nu existã
nimic mai bun decât comunismul.
Oricum, aceastã acþiune, dacã nu ar fi fost
consemnatã într-un oarecare jurnal, ar fi fost cu
siguranþã necunoscutã.
Iatã mai jos câteva fragmente din jurnalul
lui Dumitru Mãlãcescu, fost elev al liceului Unirea.
Capitolul II
...Pe 2 iunie 1949, elevii de la liceele “Unirea”,
Liceul de fete din Focºani ºi “D.A. Sturza” din Tecuci,
au organizat o excursie de documentare pe dealul
Onicere de lângã oraºul Panciu, dupã care vor vizita
in continuare grupurile de rezistenþã “Vrancea”, conduse
de Paraginã -Mãlãcescu . Aceºti liceeni vor face
joncþiunea cu cei de la Liceul “Ioan Slavici” din Panciu,
condus de profesorul Aristide Zdru, un înflacãrat patriot
pentru þarã ºi neam, deºi îºi trage seva dintr-o familie
onorabila de macedoneni din Munþii Pindului. Eu n-am
vrut sã iau parte la aceastã excursie, cu substrat
subversive, dat fiind faptul cã dãdeam ochii cu tata ºi
nu acceptam aceastã întâlnire în condiþii ca acestea.
Capitolul III - Jurnal de cãlãtorie
În ultima orã de curs, elevii de la liceele
“Unirea”, Liceul de fete din Focºani, Liceul “Ioan Slavici”
din Panciu ºi Liceul “D.A. Sturza” din Tecuci au hotãrât
sã întreprindã un periplu, în perioada 1-9 august 1949,
la locul de obârºie unde a vãzut lumina zilei distinsul
om de culturã, profesorul universitar Simion Mehedinþi,
la mausoleul ridicat în memoria eroilor cãzuþi pentru
apãrarea patriei în Primul Rãzboi Mondial 1916-1918,
ºi la Mãnãstirea Soveja care a fost ziditã de domnul
Munteniei, Matei Basarab la 1645, pentru a consfinþi
pacea încheiata cu Vasile Lupu, domnul Moldovei.
Periplul se va încheia cu un pelerinaj la locul de
închinãciune pentru drept credincioºi, de la Schitul
“Lepºa”, lângã Cascada Putnei, pe coama muntelui cu
acelaºi nume.
Începând cu prima zi din luna august,
autobuzul care mergea la Staþiunea Soveja, era
încãrcat mai mult cu liceeni ºi universitari din toate
colþurile judeþului Putna, care îºi puseserã de gând sã
petreacã câteva zile din “vacanþa mare”, în frumoasa
ºi pitoreasca Staþiune Soveja care se gãseºte la circa
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600m altitudine. Împreunã cu concetãþeanul meu Ionel
ªonþu din satul Oleºeºti, elev in clasa a VIII-a la Liceul
“Unirea” din Focºani, am plecat cu autobuzul din Panciu
la ora 16:15 minute. Trecem prin Crucea de Sus,
Strãoane de Sus, Muncelu, Varniþa, Rãcoasa, Câmpuri.
Aici autobuzul face un popas de jumãtate de orã, pentru
cã are o micã defecþiune la motor. Ne distrãm puþin cu
acordeonul unei colege evreice din Focºani, Rashela
Leihovici…
În staþia din Câmpurii de Sus ne aºteaptã
colegul nostru de clasã, Nicuºor Butnaru, care s-a
hotãrât sã meargã ºi el la Soveja. Se va întuneca dea binelea pânã vom ajunge în Staþiunea Soveja. Aºa a
ºi fost. Un aspect puþin sinistru ni-l dãdea drumul
camuflat, de o parte ºi de alta de brazi înalþi ºi stufoºi,
în liniºtea înserãrii. Printre rãriturile de copaci pãtrundea
uneori câte o raza de lunã ce ne bãtea cu plãcere în
geam. Nu trece mult timp ºi apar primele case din satul
Rucãreni ºi ne îndreptãm pieptiº cãtre centrul comunei
Soveja.
La “Cooperativa” autobuzul face un popas de
câteva minute ºi ne continãm drumul înspre parc. Aici
becurile de pe stâlpi lumineazã feeric. Muncitorii veniþi
în pãdure, de la lucru, stau la masã ºi se cinstesc
“nemþeºte”. În faþa Cazinoului, autobuzul ajunge la cap
de linie ºi ne aºteaptã o mare de lume, care mai de
care dornicã de a vedea “pe viu”, cine a mai venit dintre
cunoscuþi, în Statiunea Soveja. Printre curioºi
distingem figurile a trei colegi de clasã: Gicu Manea,
Aurel Cercaru ºi Guriþã Lupuºor. Cu multã îndemnare
se opintesc în bagajele noastre ºi ne conduc la vila
prietenului meu Gelu Constantinescu, care îºi are
reºedinþa în vale, în partea opusã Cazinoului. Cei trei
colegi de clasã care ne-au ajutat la cãratul bagajelor
ºi-au cerut scuze cã ne abandoneazã tam-nesam, însã
sunt invitaþi la masã la prietena lor, Nuþa Mehedinþi.
Eu cu prietenul meu Ionel, mâncãm ceva fugar din
rucsacuri ºi din cauza drumului lung, adormim pe
negândite.
A doua zi dis-de-dimineaþã, ne spãlãm pânã la
brâu în apa rece ºi clara în pârâul Valea Boului, în timp
ce bãieþii ne-au pregãtit câte ceva d-ale gurii. Tot în
cursul zilei de azi, Nicuºor Butnaru ºi Gicu Manea
au fãcut o excursie pe “Scutarul”, de unde s-au întors
a doua zi cu un alt prieten, Otto Formica.
Dupã masã, ieºim cu toþii în parc pentru a ne
întâlni cu sora mea, Ligia, care trebuia sã vinã cu
autobuzul de la Panciu. N-a venit; în schimb ne-am
întâlnit cu Lenuþa Mustaþã ºi Nuþa Mehedinþi. Dupã
o jumãtate de orã au mai sosit Olguþa Negoiþã, Valeria
Gãuroiu ºi cu prietena mea, Florica Cosor. Am stat
în parc ºi am ascultat muzicã, iar o parte din fete se
distrau jucând popice. Am stat pânã s-a întunecat dea binelea, iar rãcoarea s-a aºternut peste întreaga
Staþiune Soveja. A trebuit sã ne retragem fiecare pe la
casa lui, cu pãrere de rãu în suflet.
A doua zi dupã noi a sosit un grup numeros de
elevi de la Liceul “Ioan Slavici” din Panciu, în frunte cu
profesorul de limba latinã, Aristide Zdru. Cei sosiþi în
Staþiune ºi-au gãsit cazare pentru zilele cât þine “mica
distracþie”, pe la rude, colegi de ºcoalã, la vile ºi nu în
ultimul rând, la Cazinoul din centrul Staþiunii Soveja.
Cei care au pus suflet pentru “reuniunea de clasã” au
fost profesorul Aristide Zdru, de la liceul pãncean ºi
Ion Paraginã, licenþiat al Faculãþii de litere ºi filosofie
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din Bucureºti, unul dintre conducãtorii grupurilor de
partizani “Vrancea” din munþii Vrancei.
Profesorii Aristide Zdru ºi Ion Paraginã au
stabilit dimpreunã cu liceenii declanºarea unei ample
manifestaþii anticomuniste în ziua de 6 august 1949,
care corespunde cu o mare sãrbãtoare pentru creºtinii
ortodocºi din þara noastrã, Schimbarea la Faþã a
Domnului. Locul cel mai potrivit pentru pregãtirea
mâncãrii s-a ales o poieniþã din miezul pãdurii. Lenuþa
Mustaþã, Florica Paraginã, Ligia Mãlãcescu, Tinga
Paraginã , Florica Cosor , Lili Marinaº , Olguþa
Negoiþã ºi altele se îndeletniceau cu prepararea
mâncãrii; Lili Marinaº ºi Tinca Paraginã, în schimb
erau meºtere la mestecatul mãmãliguþei. Câteva
localnice, Lenuþa Mustaþã, Olguþa Negoiþã ºi Lili
Marinaº, s-au îngrijit sã aducã veselã pentru toatã
adunarea din pãdure. Bãieþilor în schimb, le revenea
sarcina sã aducã vreascuri uscate din pãdure ºi sã
întreþinã focul; de asemenea, sã aducã apã proaspãtã
în cofe de brad, de la un izvor de sub deal. Majoritatea
liceenilor care nu aveau de-a face cu bucãtãria, ajutaþi
de profesorul Aristide Zdru ºi de Ion Paraginã, se
îndeletniceau cu confecþionarea ºi scrierea lozincilor.
ªi iatã cã a sosit ziua de 6 august 1949, care
va fi pentru noi, cei care ne-am implicat în aceastã
amplã manifestaþie cu caracter anticomunist,
condamnarea noastrã la ani grei de închisoare.
Era 8:45 ºi Staþiunea Soveja era scãldatã de
un soare arzãtor, dãtãtor de viaþã. In întrega staþiune
era sãrbãtoare mare… Oameni ai locului, îmbrãcaþi în
frumoasele lor straie de la locul de obârºie, din
Dragoslavele ºi Rucãr din Muscel, lume fel de fel, venitã
la tratament, din toate colþurile judeþului Putna, dar ºi
din afara lui, veterani din Primul ºi al Doilea Rãzboi
Mondial, profesori, învãþãtori, preoþi, intelectuali, þãrani,
pãrinþi etc.
În faþa coloanei, tineri elevi purtând pancarte
ce conþineau texte cu caracter anticomunist: “Jos
comunismul !”, “ Afarã cu trupele de ocupaþie din
România!”, “Jos guvernul comunist condus de dr. Petru
Groza!”, “Vrem sã ne conducem singuri þara fãrã
ajutorul ruºilor!” etc., apoi drapele tricolore care fâlfâiau
cu semeþie în vânt.
Toatã lumea care dãdea ochii cu demonstranþii
îi aplauda cu frenezie de curajul de care dãdeau dovadã,
de a se ridica împotriva regimului comunist care se
afla la cârma þarii. Mulþi pãrinþi regretau amarnic cã ºiau lãsat odraslele sã ia parte la aceastã manifestaþie
anticomunistã. Se aºteptau în curând la valuri de
represiuni. Curajul acestor tineri trebuie luat ca
exemplu, de toþi românii…
Dupã ce demonstranþii au mãrºãluit pe toate
cãile mai importante din Staþiunea Soveja, cu toþii neam deplasat pe culmea Rãchitaºului. Seara cu toþii
am fãcut un foc mare de tabãrã ºi ne-am aºezat în
jurul lui. La lumina Lunii ºi a focului, liceenii ºi
universitarii au cântat în cor, din toate puterile, sã se
audã pânã “departe în zare”, cântece patriotice, care
erau interzise cu desãvârºire de regimul comunist în
plinã afirmare: “Trãiascã Regele” ºi în continuare
“Tricolorul”, “Deºteaptã-te române!”, “Pui de lei”, “Imnul
eroilor”, “Eroi au fost, eroi sunt încã”, “Sunt român” etc.
Capitolul IV Jurãmânt de fraþietate
A doua zi coloana de manifestanþi s-a deplasat
în pelerinaj, circa 7-8 km la Schitul Lepºa de lângã
Cascada Putnei...
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... Toþi liceeni ne-am închinat la altarul din
incinta bisericii…
Ion Paraginã, un pion al rezistenþei vrâncene
a formulat pe hârtie proiectul jurãmântului pe care noi
urma sã-l depunem în faþa stareþului, Ilarion Ciudin.
Iatã textul integral al jurãmântului, depus de liceeni:
„Tineri liceeni din toate colþurile judeþului Putna,
întruniþi în acest sfânt locaº de închinãciune, jurãm cu
mâna pe inimã sã le fim pavãzã vie partizanilor din
Munþii Vrancei pentru alungarea comuniºtilor ºi
trãdãtorilor de la conducere ºi a Armatei Roºii din þarã.
Trupele sovietice care s-au intitulat „eliberatoare”, nu
au fãcut altceva decât sã ne subjuge, exploateze ºi sã
distrugã mica proprietate þãrãneascã prin înfiinþarea de
gospodãrii colective, ca în Rusia.
Jurãm sã ne sacrificãm chiar viaþa, pânã la
ultima picãturã de energie, apãrându-ne fruntarile þãrii
noastre, România.
Aºa sã ne ajute Dumnezeu!
Datat azi, 7 august 1949, ora 11:45, Schitul Lepºa,
Judeþul Putna”.
Ion Paraginã n-a uitat sã-i treacã pe liceeni
care au depus jurãmântul de credinþã, într-un carneþel,
care se afla tot timpul asupra sa. În momentul când a
fost arestat la „Moara lui Apostoleanu”, lui Paraginã ia fost gãsit în buzunar carneþelul cu însemnãri, ceea
ce pentru Securitate a fost o simplã formalitate.
Capitolul V Arestul Securitãþii Focºani
Începând cu noul an de învãþãmânt 1949/1950
se declanºeazã pe întreg teritoriul judeþului Putna un
val masiv de arestãri, în rândul elevilor de la liceele
„Ioan Slavici” din Panciu, Liceul de fete ºi „Unirea” din
Focºani ºi „D.A. Sturza” din Tecuci.
În timpul orei de limba românã, intrã în clasa a
VII-a secretara liceului de bãieþi “Unirea” ºi se
adreseazã directorului Alexandru Diaconescu :
“Tovarãºe director, vã rog sã mã scuzaþi c-am dat buzna
în timpul orei dvs. de curs, dar a apãrut o problemã
deosebit de stringentã”.
“Spuneþi, tovarãºã secretarã!”
“Elevul Mãlãcescu Dumitru este chemat la
secretariat de un tovarãº ofiþer de Securitate, pentru
cercetãri!”
“ªi ce are Securitatea cu elevii noºtrii din liceu?
“Nu ºtiu absolut nimic, domnule director!”
“Atunci sã meargã la tovarãºul ofiþer, sã-ºi
rezolve problema!”
Am mers alãturi de secretarã, pe holuri
întortocheate, dupã care m-a introdus în secretariat,
unde se aflau un ofiþer ºi un plutonier de securitate ºi
doi colegi de liceu, Constantin Haret din clasa a VIIa ºi Ionel ªonþu din clasa a VIII-a.
“Vi l-am adus pe elevul Mãlãcescu Dumitru,
tovarãºe ofiþer!”
“Mulþumesc, tovarãºã secretarã! Vã puteþi
continua activitatea, fãrã sã mai fiþi deranjatã!”
În faþa mea era un ofiþer securist, de circa 35
de ani, înalt, subþire, cu pãrul brunet. Se numea Narcis
Pogan, locotenent de securitate…
Însemnãri - Jurnalul lui Dumitru Mãlãcescu (Þifeºti),
mort în închisoarea de la Aiud (Din fondul documentar
prof. Constantin Macarie)

Andrei DUDU
clasa a XII-a E
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STUDIU DE CAZ:
PERCEPÞIA TINERILOR ASUPRA V
ALORILOR
VALORILOR
PROMOV
ATE DE MEDIA DIN ROMÂNIA
PROMOVA
Studiu realizat în perioada aprilie – mai 2009.
Adolescenþii, prin datele lor psihologice,
sunt un public consumator de produse media la
care nu sunt încã cristalizate acele mecanisme
de receptare ºi decodificare selectivã a mesajelor
de aceastã naturã. Însã, tot ei au disponibilitatea
de a evalua din perspectivã axiologicã oferta
media, raportându-se la nevoile culturale
specifice vârstei. Demersul realizat prin studiul
de caz propus în lucrarea de faþã a plecat de la
premisa potrivit cãreia media din România
dezvoltã un discurs adaptat setului de valori
specific tinerilor. Prin itemii construiþi s-a dorit
surprinderea modelului de consum cultural pe
care respondenþii l-au integrat.
S-a investigat în egalã mãsurã
modalitatea de raportare la tipologia media din
România, dorindu-se a se cerceta ponderea
fiecãrei categorii distincte în acoperirea cerinþei
de informare. Deopotrivã, o arie de interes
exploratoriu a reprezentat-o modul de percepere
a valorilor promovate în media din þara noastrã
prin relaþionare cu sistemul propriu de valori.
Valorile propuse prin chestionar concordã
cu tabela specificã erei pe care o traversãm, a
integrãrii ºi globalizãrii. De asemenea, alãturi de
noile valori, perimetrul axiologic circumscris temei
a conþinut ºi valori tradiþionale, în vederea
analizãrii ataºamentului faþã de acestea.
Deschiderea la schimbare a respndenþilor a fost
o componentã cuantificabilã prin raportarea la
noile valori. Tinerii chestionaþi au vârste cuprinse
între 15-19 ani ºi sunt elevi ai Colegiului Naþional
“Unirea” din Focºani. Instrumentul de investigare
a fost chestionarul construit din întrebari de opinie
închise ºi deschise. Procedeul de aplicare a
constat în autocompletare .
Concluzii ale studiului de caz
1. “Noua alfabetizare” ºi era messengerului
Societatea postindustrialã este marcatã
de prezenþa neofactorilor de producþie:
cunoaºterea ºi informaþia. Astfel, factorilor
tradiþionali, muncã ºi capital, li se adaugã în mod
benefic noile mijloace de producþie specifice
noului tip de societate, ºi anume societatea
informaþionalã. “ Noua economie ” este o
economie “informaþionalã” deoarece competiþia
dintre principalii actori implicaþi (companii, regiuni,
state) depinde de capacitatea acestora de a
genera ºi de a procesa informaþia electronicã.
(Paul Dobrescu, Alina Bãrgãoanu, Mass-media
ºi societatea, p.82).
Cunoaºterea ºtiinþificã aplicatã ºi
interesul unei societãþi de a o promova reprezintã
axul competitivitãþii statelor într-o erã a
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restructurãrilor de mare profunzime. Societatea
bazatã pe cunoaºtere ºi informaþie este
referenþialul construcþiei curriculare din
învãþãmântul actual. Deºi învãþãmântul este
considerat un sistem inerþial, existã un interes
crescând în ceea ce priveºte conectarea la
exigenþele societãþii informaþionale din partea
decidenþilor. Planurile-cadru sunt astfel concepute
încât sã rãspundã acestei “ noi alfabetizãri ”.
Numãrul orelor de Tehnologia ºi informaþia
comunicãrii a crescut, studiindu-se în cadrul
oricãrui profil. Nu este mai puþin adevãrat faptul
cã tinerii sunt receptivi la noile evoluþii, prezentând
o realã deschidere cãtre zona de informare prin
mijlocirea Internetului. Faptul cã respondenþii au
plasat ca mijloc principal de informare Internetul
(72%) nu este deloc întâmplãtor. Ei reprezintã
generaþia “ alfabetizatã ” cvasitotal în ceea ce
priveºte noua tehnologie.
Potrivit autorilor citaþi (op. cit., p. 83),
cercetãtorii japonezi au propus patru indicatori ai
societãþii informaþionale, continuând calea iniþiatã
de sociologul american Daniel Bell. Printre aceºtia
se aflã ºi ponderea cheltuielilor legate de
informaþie, care trebuie sã fie mai mare de 35%.
Cuantificarea acestor cheltuieli se realizeazã,
printre altele, în funcþie de cantitatea de informaþie,
ce cuprinde ºi tirajul ziarelor la 100 de locuitor cât
ºi gradul de difuzare a mijloacelor de comunicare:
telefon, radio, televiziune. În cazul nostru, doar 6
procente dintre respodenþi lectureazã ziarele în
calitate de sursã prioritarã de informare. Radioul
se aflã pe ultimul loc în aceastã ierarhie,
nebeneficiind de nicio alegere. Luând în
considerare nivelul de vârstã, faptul cã sunt în
perioada de ºcolaritate, ei nefiind independenþi
financiar, se poate explica de ce Internetul este
cel mai facil ºi ieftin mod de informare în cazul
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acestora. Desigur, existã ºi posibilitatea de a
lectura publicaþiile achiziþionate de cãtre pãrinþi,
însã, se pare cã nici în aceste condiþii nu se
exprimã un interes vãdit.
Un fenomen care se manifestã din ce în
ce mai vocal în privinþa modalitãþilor de informare,
este acela de a renunþa tot mai des la lectura
cãrþilor pe suport de hârtie în favoarea celor online sau audio. Acesta este un aspect pozitiv, dar
din pãcate, se renunþã deseori la lecturã ºi
informare “pe cont propriu” în favoarea preluãrii
necritice, în lipsa unei aprofundãri proprii a
informaþiilor care circulã liber în zona spaþiului
virtual.
Se poate vorbi chiar despre o crizã a
lecturii. “ Pentru mulþi dintre semenii noºtri,
conþinutul a ceea ce numim culturã generalã este
asigurat de receptarea mesajelor mass-media...,
apetitul crescut pentru receptarea unor astfel de
mesaje a provocat, în opinia multora, o adevãratã
crizã a lecturii, o indiferenþã faþã de operele
literare.” (Ion Albulescu, Educaþia ºi mass-media,
p.162).
Poate ca lipsa timpului necesar si a
disponibilitãþilor reflexive necesare lecturãrii, ar
putea fi motive în sensul explicarii acestui
fenomen. “Calculatorul nu a fost conceput pentru
educaþie, aºa cum zborul spaþial nu a fost
conceput pentru telecomunicaþii. O descoperire
tehnicã ajunge sã transforme efecte secundare
sau chiar neprevãzute în aplicaþii principale” (M.
Maliþa, Zece mii de culturi,o singura civilizaþie, p.
254).
Studiile de pânã acum privind impactul
Internetului au evidenþiat “proliferarea socialã” a
acestuia. Multe dintre acestea sunt
interdisciplinare ºi au în vedere ºi teme legate de
utilizarea ºi percepþia Internetului. ’’Plecând de la
diferite variante ale modelului uses and
gratifications aceste studii au vizat pecepþiile ºi
aºteptãrile diferitelor categorii de utilizatori faþã de
acest nou medium” (coord. Adela Rogojinaru,
Comunicare,relaþii publice ºi globalizare, p. 171).
Între viziunea alarmistã privind nocivitatea
accesãrii neîngrãdite a site-urilor ºi abordarea
optimistã care elogiazã aportul valoros al acestui
medium, existã o cale de mijloc, cea a moderaþiei
ºi a discernãmântului.
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La întrebarea privind frecvenþa utilizãrii
Internetului, tinerii au rãspuns în procent de 80%,
faptul cã apeleazã la acest mijloc de informare ºi
documentare principal zilnic. Desigur, tinerii care
au fãcut parte din eºantionul realizat în scopul
aplicãrii chestionarului beneficiazã de
calculatoare în fiecare salã de clasã. Ei sunt elevii
unui colegiu teoretic în care studiazã peste 450
elevi la specializarea matematicã-informaticã.
Dacã documentarea prin cãutarea de
materiale educaþionale reprezintã prima alegere
a respondenþilor în ceea ce priveºte utilizarea
Internetului, a doua modalitate de utilizare este
direcþionatã cãtre comunicarea prin e-mail cu
prietenii. Limbajul codificat, mult simplificat, facilitat
prin folosirea simbolurilor este cel al messengerului. Tinerii au renunþat la a scrie explicit mesajele,
chiar de a mai folosi regulile gramaticale
considerate prea constrângãtoare pentru mediul
virtual.
“ S-a introdus în scriitura electronicã
caracterul pictural, utilizând diferite caractere ale
claviaturii, pentru a indica registrul de semnificare
dat de cãtre cel care scrie celui care enunþã.
Aceste elemente picturale traduc cercetarea, în
câmpul limbii scrise pe ecran, a unui limbaj nonverbal care, tocmai din acest motiv, poate permite
comunicarea universalã a emoþiilor ºi poate
desemna registrul de înþelegere al discursului...O
altã inovaþie constã în vocabularul ºi sintaxa proprii
unei scriituri electronice care impune un limbaj
artificial ºi special, ridicat la nivelul de limbaj
artificial” (Adela Rogojinaru, op.cit., p. 446)
E-mail-ul a înlocuit tradiþionala epistolã, iar
dacã peste ani va dori cineva sã afle gândurile
cuiva transmise celorlalþi nu va putea apela nici
mãcar la blogosferã, deoarece aceasta este doar
virtualã.
2. “Detronarea” televiziunii?
Vizionarea programelor de televiziune
este orientatã cu precãdere spre zona de
divertisment ºi emisiile de ºtiri. Pentru 32% dintre
respondenþi televiziunea reprezintã o sursã de
informare principalã, mai puþin de jumãtate faþã
de procentajul celor care au ales Internetul pentru
acelaºi scop.
Televiziunea a avut un impact major în
rândul publicurilor, în perioada anilor 1960 – 1990.
Marshal McLuhan, într-o perioadã în care “era
Internetului” se profila doar, susþinea caracterul
perimat al unui sistem educaþional bazat pe
tehnologii tradiþionale.
Referitor la publicul de toate vârstele se
poate aprecia stabilitatea pe o poziþie privilegiatã
a televiunii ca principal mijloc de informare. Însã,
în privinþa segmentului de vârsta 14-30 de ani,
sunt semne sensibile care denotã cã televiunea
este “ detronatã ” în favoarea Internetului.
Dependenþa de televizor începe sã se atenueze.
Ea este înlocuitã de o altã dependenþã, aceea a
computerului. Desigur, poate fi vorba doar despre
o alternativã, deoarece producþiile de televiziune
pot fi urmarite ºi în varianta online.
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Noile tehnologii, îndeosebi digitalizarea,
permit ca un mesaj media sã fie transmis pe cãi
multiple, astfel încât graniþele tipologice clasice
ale sistemelor mass-media sã disparã.
Specializarea posturilor de televiziune, apariþia
canalelor de niºã determinã o raportare adecvatã
a consumatorului de media la ofertã, prin multiplele
posibilitãþi de alegere. Scopul hiperspecializãrii
este de a atrage publicuri specifice. Existã posturi
specializate pe programe muzicale des urmãrite
de tineri (20%); altele profilate pe transmiterea de
filme artistice, cel mai adesea urmãrite de cãtre
tinerii respondenþi (24%). Vizionarea filmelor
artistice ºi a celor seriale reprezintã 34% din total.
Filmele documentare nu trezesc interesul tinerilor
în cazul producþiilor urmãrite la televizor. O
variantã ar putea fi CD–urile sau DVD-urile cu
acest conþinut. Talk show-urile sunt urmãrite de
doar 2%, pentru o primã alegere. Deºi multe dintre
aceste emisii au ca tematicã actualitatea, ele nu
prezintã un interes vãdit pentru respondenþi.
3. Radioul, doar pentru muzicã
Radioul, odatã regele mijloacelor media,
a pierdut teren în favoarea televiziunii iar locul
sãu privilegiat din camera de zi a fost schimbat
cu locaþii mai prozaice: bucãtãrie, automobil sau
plajã. În anumite ore ale zilei sau în condiþii în
care emisiunile de televiziune nu pot fi urmãrite,
radioul rãmâne important. De aceea, tinerii
respondenþi au ales pe locul principal programele
muzicale ale posturilor de radio (86%).
Nesemnificative sunt alegerile pentru ºtiri sau
programe culturale.
Radiodifuziunea este un agent
semnificativ de difuzie culturalã. Radioul
constituie ºi un instrument al localismului ºi al
menþinerii identitãþii locale. Este un mijloc de
popularizare a muzicii iar “....forma muzicalã se
adapteazã la globalizare mai eficient decât oricare
alta, datoritã faptului cã ea constituie una dintre
puþinele modalitãþi populare de exprimare ºi
comunicare culturalã care nu depind de limba
scrisã sau vorbitã în privinþa impactului lor primar”
(Held, D., Mc Grew, D., Transformãri globale, p.
397)
4. Presa scrisã, cititã rareori
Prin tradiþie, presa scrisã se adreseazã
unui public larg ºi eterogen, iar astãzi concureazã
cu noile media. “Ziarul modern este o instituþie
magicã, asemãnãtoare unui vraci aducãtor de
ploaie...ziarul nu oferã vreodatã priviri în adâncul
evenimentelor, ci doar fiorul lor” ( M. McLuhan,
Mass-media sau mediul invizibil, p. 281).
În încercarea de adaptare la provocãrile
momentului, presa scrisã îºi creazã variante
online ale ediþiilor care pot fi accesate facil prin
intermediul Internetului.
“Presa scrisã îºi stabilizeazã raza de
influenþare undeva între 6-7% din populaþie, cu
mici diferenþe de la þarã la þarã, de la regiune la
regiune. Avalanºa de informaþii publicate mai
operativ prin intermediul radioului, televiziunii,
Internetului reduce din audienþa presei scrise, dar
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ea nu va scãdea sub cifra menþionatã. În acelaºi
timp, se cuvine menþionat cã impactul real al
presei scrise se situeazã deasupra cifrelor
menþionate” (Paul Dobrescu, Alina Bârgãoanu,
op.cit., p. 68). Respondenþii au relevat o lipsã de
interes pentru mijloacele de informare, ziare ºi
reviste.În procent de 50% au rãspuns cã citesc
mai rar ziare cu apariþie zilnicã ºi alþi 36% au
rãspuns cã lectureazã mai rar reviste.
Semnificativ este ºi faptul cã 26 la sutã nu citesc
ziare niciodatã ºi 24% au declarat cã nu citesc
niciodatã reviste.
Cât priveºte spectrul titlurilor, acesta nu
este foarte extins. În cazul ziarelor, atenþia se
îndreaptã cãtre cotidienele locale sau cãtre ziare
cu tiraje mari precum Adevãrul (12%) ºi Jurnalul
naþional (12%). Se manifestã un interes
asemãnãtor pentru tabloide ºi presa de monden.
În cazurile cele din urmã, se cunoaºte faptul cã
acest tip de presã oferã aºa-numitele modele cu
o prezenþã efemerã, care se evidenþiazã prin
superficialitate ºi etalare a prostului gust marcat
de snobism.
Diferitele mesaje transmise direct sau
voalat promoveazã false valori care nu au nimic
în comun cu tenacitatea în acþiune constructivã,
onestitatea ºi bunul gust. Fabricarea cu orice preþ
a evenimentului determinã ca acest gen de presã
sã fie puþin credibilã pentru persoane cu o anumitã
maturitate ºi cu exerciþiul decelãrii autenticului
de surogat ori artificial.
În ceea ce priveºte viitorul presei scrise,
“...deºi mass-media de ultimã orã ºi posibil ºi altele
care vor urma reprezintã o provocare pentru ziare,
acestea rãmân un complex de culturã
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instituþionalizat, fiind unul din modurile noastre
fundamentale de comunicare de masã” (Melvin
L. DeFleur, Teorii ale comunicarii de masã, p.70).
Revistele pentru femei sunt preferate de
12 la sutã dintre respondenþi. De asemenea, tinerii
îºi dedicã timp ºi pentru articolele din reviste pentru
adolescente ºi monden. Bravo sau Coolgirl sunt
alegerile pentru tinerii de 15-16 ani. Temele
abordate de acest gen de presã se pare cã
rãspund interogaþiilor ºi aºteptãrilor categoriei de
vârstã menþionatã anterior.
Întrebãrile 2-7 au fost selectate pentru
construcþia chestionarului, chiar dacã aparent
abundã în economia acestuia, în scopul relevãrii
faptului cã tinerii acceseazã în grade diferite toate
tipurile de media, astfel încât sunt evaluatori iniþiaþi
ºi credibili în ceea ce priveºte o analizã a valorilor
promovate de media din România.
5. Avuþia, valoarea cea mai des
promovatã prin mass-media
Avuþia este o valoare economicã. Banii
reprezintã un însemn al acesteia. Tinerii
respondenþi considerã cã prin produsele media
din þara noastrã se promoveazã cel mai adesea
aceastã valoare ºi implicit expresia ei, forma
bãneascã. Economistul Paul Samuelson spunea
cã “banii reprezintã sângele care irigã întreaga
economie”. Funcþiile banilor în context ecnomic
nu pot fi eludate. Însã percepþia tinerilor se
canalizeazã pe alt registru, acela al etalãrii ca
simbol al prosperitãþii individuale. Desigur, profitul
este o regulã fundamentalã a societãþii eficiente,
competitive, marcatã de interesul major pentru
progres. Motivaþia acþiunii economice este
obþinerea profitului. Dar nu întotdeauna
prosperitatea individualã pare a fi rezultatul
efortului susþinut, al sacrificiilor ºi interesului
permanent pentru dezvoltare profesionalã ºi
spiritualã. Cu obstinaþie,atât presa scrisã cât ºi
audiovizualul promoveazã “modele de succes”
întemeiate pe contrariul celor afirmate mai sus.
Care este efectul acestei abordãri ale politicilor
editoriale în cazul unor produse media?
Rãspunsul poate fi conturat din perspective
multiple, cel puþin cu referire la teoriile efectelor
mass-media. În acest context, se pot invoca cele
trei teorii: teoria efectelor puternice, a efectelor
limitate ºi cea a efectelor slabe.
Potrivit unei formule celebre, nu mai este
vorba despre a ºti ce le fac mass-media
oamenilor, ci despre ce fac oamenii cu massmedia: perspectiva tradiþionalã este astfel
inversatã.. În mod evident subiectivizarea oricãrui
mesaj receptat de consumatorul de media este
prioritarã. Capacitatea de prelucrare criticã a
tuturor informaþiilor, dobânditã printr-un exerciþiu
tenace, este absolut necesarã. Tinerii aflaþi încã
în perioada cãutarii identitaþii psihosociale pot fi
influenþaþi uºor prin expunerea la adevãratele sau
falsele modele.
Nu trebuie sã cãdem în eroarea de a
extrapola nepermis aceste consideraþii
depreciative despre tendinþa de obþinere a
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succesului facil de cãtre unele publicaþii. Nu puþine
sunt, însã, articolele din ziare ºi reviste ce
promoveazã valorile autentice, competiþia
corectã, prosperitatea obþinutã prin muncã ºi
autoperfecþionare permanentã.
Valori precum independenþa ºi libertatea
au obþinut scoruri mai relevante în acest context.
Tinerii percep atenþia acordatã în media
româneascã acestor valori, fiind sensibili
receptori prin chiar vârsta lor. Independenþa este
înalt apreciatã deoarece este o valoare de
referinþã. Ei vor sã-ºi câºtige independenþa cât
mai curând, atât din punct de vedere financiar,
cât ºi faþã de tutela pãrinteascã. Libertatea se
ataºeazã pânã la identificare cu fizionomia
societãþii actuale. Nu departe se aflã în paleta
alegerilor respondenþilor, “democraþia”. Aceasta

apare ca reprezentatã moderat în produsele
media. Dar alãturi de libertate ºi independenþã,
democraþia, în rolul unei valori, constituie
fundamentul unei societãþi moderne, încadratã în
cadenþa statelor componente U.E.
6. Demnitatea, credinþa ºi adevãrul,
nepromovate în media din România
O situaþie surprinzãtoare apare în cazul
altor valori care primesc scoruri nule în ceea ce
priveºte nivelul de promovare în media.
Demnitatea, o valoare supremã, în opinia tinerilor
nu este deloc reprezentatã într-o manierã
convingãtoare în mesajele media. Deºi
demnitatea presupune corelarea cu alte valori,
precum libertatea ºi responsabilitatea, acest lucru
nu pare a fi considerat în evaluarea efectuatã de
respondenþi.
De asemenea, nici credinþa nu este
îndeajuns promovatã, cel puþin la nivelul de
expectanþã a tinerilor. Fenomenul de religiozitate
este marcant pentru societatea româneascã ºi
prezenþa mesajelor cu un conþinut de aceastã
naturã transmise prin mass-media este doritã de
tineri. Valorile credinþei se situeazã pe un loc
privilegiat în setul de valori adoptat de
respondenþi.Setea de adevãr pare neostoitã la
vârsta adolescenþei. Acum exerciþiul disimulãrii
sau cel al falsitãþii par a fi departe. Adevãrul,
clamat cu osârdie de oamenii publici, nu pare sã
îi convingã pe tineri. Minciuna, falsitatea sunt
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promovate cu multã energie. Nici aceastã
valoare, adevãrul, nu a fost consideratã ca fiind
promovatã prin canalele media.
7 . Noi vrem dreptate ºi adevãr
Cele trei valori pe care tinerii respondenþi
le apreciazã în cel mai înalt grad sunt: dreptatea,
adevãrul ºi drepturile omului. Urmeazã demnitatea
ºi libertatea. Experienþa nedreptãþii este
traumatizantã, astfel încât tinerii vor sã cunoascã
numai reversul acesteia.Ei nu au trãit încã
evenimente care sã le furnizeze ilustrãri subiective
ale marilor nedreptãþi sociale. A fi nedreptãþit acum
înseamnã a primi o nota consideratã injustã.
Conotaþiile sunt teoretice ºi astfel limitative. Tinerii
doresc o societate în care dreptatea sã triumfe,
însã mesajele media transmit cazuri relevante
pentru ceea ce înseamnã nedreptate, eludare a
normelor de dreptate ºi justiþie. Drepturile omului
sunt cunoscute de tineri prin intermediul
disciplinelor socio-umane. Respectarea acestora
trebuie sã fie un imperativ pentru o societate
democraticã, liberã.
“Pentru tinerii din România prezintã o
maximã importanþã valorile socio-juridice de tipul
“respectarea drepturilor omului” ºi “egalitatea în
faþa legii”, fapt care reflectã carenþele imense
existente la nivelul realului ºi resimþite ca atare
de adulþi, inclusiv de tineri.” (Ioana Petre, Tineret,
norme, valori, p. 33).
O altã constatare rezidã din locul ocupat
de valoarea economicã, avuþia, care este plasatã
cu 30% cumulat la variantele de rãspuns “nu
prezintã importanþã pentru mine” ºi “are un grad

foarte scãzut de importanþã”. Segmentul de
vârstã care a reprezentat baza de selecþie nu
valorizeazã superior avuþia, plasând-o pe un loc
nesemnificativ pe scara ierarhicã de tip axiologic.
ªi variabila vârstã este importantã, dar ºi
perceperea negativã asupra banilor care pot
înlocui competenþa, legalitatea ºi chiar
onestitatea. Corupþia alimenteazã aceastã
perspectivã. Pentru educaþia moralã a tinerilor,
mesajele din media care nu sancþioneazã
derapajele de acest gen sunt pernicioase.
8. Din nou, adevãrul ºi dreptatea
Care sunt valorile dorite a fi promovate
de cãtre media din România? Se observã cã
primul rând, adevãrul. Pe locul secund este
dreptatea. Concordanþa sistemului axiologic dorit
a fi promovat cu cel al scalei proprii este vizibilã.
Desigur, doreºti sã primeºti din spectrul bogat
mass-media ceea ce te reprezintã, te exprimã.
Piaþa media trebuie sã se plieze pe cererea
exprimatã prin consumatorul avizat ºi sã vinã în
întâmpinarea doleanþelor lui. Tinerii respondenþi
sunt un etalon relativ pentru cei din generaþia lor.
Chiar ºi în aceste condiþii, rezultatele demersului
pot fi considerate relevante.

prof. Carmencita CULIÞÃ
Fotografiile ce au ilustrat acest articol
au fost realizate de Dora Damian (XI C)
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STUDIU DE CAZ:
SIMBOLISMUL EUROPEAN
În anul ºcolar 2008-2009 am conceput studiul de caz “Simbolismul european” ca pe un
“experiment” care a presupus colaborarea dintre elevi de la clase diferite. În acest sens, la studiu
au lucrat elevii de la clasele a XI-a F ºi a XI-a B, Daniela Gheorghiþã, Laura ªiu, Mãdãlina Grigore,
Andra Florea, Oana Bondroiu, Cristina Vasiliu, Claudiu Statache, Mãdãlina Costache ºi Nicoleta
Moraru.
Am organizat prezentarea studiului de caz sub forma unui joc de rol. Fiecare elev a întruchipat
un personaj : Charles Baudelaire, Stephane Mallarmé, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, George
Bacovia, Claude Debussy, Alexandru Philippide (apãrut din necesitatea explicãrii diferenþelor întâlnite
în traducerile textelor din literatura francezã), doi cetãþeni care au rolul de a prezenta opiniile unor
“necunoscãtori” ai poeziei simboliste. La prezentarea ºi evaluarea studiului de caz au participat
prof. Maria Zgãbârdici
elevii celor douã clase.
Iatã SCENARIUL prezentãrii studiului de caz:
Vin cetãþenii.....
Introducerea (prezentatã de cei doi cetãþeni):
Clasele a XI-a B si a XI-a F s-au adunat aici pentru a
vã prezenta studiul de caz având ca temã Simbolismul
european. Curentul simbolist s-a afirmat la sfârºitul
secolului al XIX-lea ºi a reprezentat o reacþie împotriva
parnasianismului, dar ºi a naturalismului. Potrivit
simbolismului, valoarea fiecãrui obiect ºi fenomen din
lumea înconjurãtoare poate fi exprimatã ºi descifratã
cu ajutorul simbolurilor. Denumirea curentului este datã
de poetul Jean Morèas, care a publicat manifestul
literar intitulat “Le Symbolisme” în suplimentul literar
al ziarului Le Figaro în anul 1866. În deceniul 18851895, simbolismul s-a afirmat în viaþa literarã ca ºcoalã
cu un program relativ coerent, preluând inovaþiile ce
produseserã deja o mutaþie în evoluþia poeziei prin
creaþiile lui Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur
Rimbaud, Stephane Mallarmè. Cei patru poeþi francezi,
care ºocaserã publicul burghez ºi gustul academic sunt
ACUM recunoscuþi ca maeºtri.
Principiile simbolismului sunt: corespondenþele
între parfumuri, culori ºi sunete (sinestezie) care ajutã
la surprinderea esenþei realitãþii, utilizarea sugestiei,
cultivarea stãrilor sufleteºti neclare, confuze,
muzicalitatea, cultivarea nuanþei ºi dorinþa de evaziune.
Tematica o reprezintã muzica, inspiraþia citadinã,
grãdinile, erotismul, parfumurile ºi nevrozele.
Combaterea retorismului ºi a anecdoticului,
muzicalitatea versurilor ºi folosirea versului liber
reprezintã dominante ale stilului.
Considerat în ansamblul sãu, curentul simbolist
produce o revoluþie spiritualã, o revoluþie în sensibilitate
ºi o revoluþie formalã.
Cetãþenii împart foile (care conþin sinteza
studiului de caz) în public.
Actul 1.
Scena 1.
Începe slide-ul cu Baudelaire
Intrã Baudelaire.
Baudelaire: 300 de franci, nenorociþii!!
Slide-ul despre Mallarmé ºi Debussy
Intrã Mallarmé ºi Debussy. Se aºazã la o masã.
Slide-ul despre Rimbaud si Verlaine.
Intrã. Se aºazã.
Scena 2.
Apar cetãþenii. Se aºazã la masã. Încep, revoltaþi, sã
citeascã articolul. În acelaºi timp, ceilalþi poeþi stau la
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masã, ºuºotind, gesticulând. Devin atenþi la citirea
articolului despre Baudelaire.
Scena 3
3.
Cetãþenii citesc articolul din Le Figaro – Baudelaire un “geniu” abject:
“Este în aceeaºi mãsurã un pierde-varã, un ambiþios
trist ºi o celebritate nefericitã pentru cã nu a avut
niciodatã în viaþã decât jumãtãþi de idei. Soarele
leneviei, care strãluceºte în el fãrã încetare, a fãcut
sã i se evapore, sã i se consume ºi acea jumãtate de
geniu pe care i-a hãrãzit-o cerul. Existã, astfel,
momente în care te îndoieºti de starea mentalã a
domnului Baudelaire. Are, printre altele, lucruri de care
nu te îndoieºti. Cele mai multe sunt repetiþii monotone
ºi premeditate ale aceloraºi cuvinte, aceloraºi gânduri,
murdãriile se învecineazã cu abjecþiille, respingãtorul
se aliazã cu infectul. Niciodatã nu poþi vedea ºi chiar
mesteca atâþia sâni în atât de puþine pagini, niciodatã
nu ai sã asiºti la o asemenea paradã de demoni, de
fetuºi, de draci, de pisici ºi de paraziþi. Aceastã carte
este un spital deschis tuturor demenþilor spiritului,
tuturor putreziciunilor inimii.”
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Scena 4.
Baudelaire, extrem de revoltat, bate cu pumnul în masã.
Baudelaire: Lumea strigã “Bravo!” din toate puterile
în faþa spiritului meu strãlucit. Iar ei, ei, nenorociþii, zic
cã sunt o jumãtate de geniu?? Arta mea .... ABJECTÃ
???? ªi atunci îmi ridic întrebarea evanghelicã, grea:
cum este geniul întreg, rotund, entuziast de complet?
Arta mea radiazã ºi îi orbeºte precum stelele!! Doar
cã nu o înþeleg, depãºiþi cu totul, beþi în incapacitatea
lor naivã. Iar ei se gândesc acum sã mã achite, când
Eu, Eu meritam sã mi se facã cel puþin o compensare!
Sunt niºte încuiaþi, asta ca sã folosesc un eufemism,
desigur. Niºte non-adevãruri, niºte vieþi plate, colcãind
de viermii neºtiinþei înainte de vreme, niºte dobitoci!
Infectul este într-adevãr inerent legat, dar nu de mine,
întâietorul, ci de ei, oameni ai banalului, gãsind noþiunea
logicului doar în sensul ei propriu. ªtiþi, neºtiinþa nu
iartã pe nimeni, nici mãcar pe cel prost!
Mallarmé: Exact! ªi eu am dreptate, când vã spun:
Poezia ne revine nouã, iniþiaþilor, celor care deþinem
simbolurile, cuvântul în toate fazele sale. Nici sã nu
ne chinuim sã îi convingem pe ei de frumuseþea rece a
metaforei intelectualiste: Nu acesta este scopul nostru!
(Aprob general)
Mallarmé: Referitor la D-l Baudelaire, cu siguranþã
niciun alt scriitor nu a întrunit în aceeaºi mãsurã
sensibilitatea ºi inteligenþa, puterea analizei ºi a
sintezei, explorarea abisurilor întunecate ale propriei
sale lumi interioare negre ºi capacitatea de a pãtrunde
în universul altor creatori.(imediat)
Verlaine: Nu oricine þi-ar înþelege þie corespondenþele.
Slide “Corespondenþe”
Baudelaire se aºezã la masa lor.
Baudelaire: Bineînþeles, totul vine din densitatea
simbolurilor ºi a întregii lor substanþe! Noi putem, deci,
trãi într-un ameþitor vârtej de angoase ºi voluptãþi, de
înãlþãri extatice ºi de prãbuºiri abisale în acelaºi timp.
Pentru prima datã simt trãirea, viaþa, prin toate simþurile
mele: “Les parfums, les couleurs et les sons se
répondent.” ªi parfum ºi sunet ºi mai ales culorile se
întrepãtrund ºi ne formeazã realitatea. Prin efectul atât
de natural sinestezic avem mai mult de un univers de
senzaþii lângã ºi în noi, fie ele ºi oribile, scabroase,
avem trãire absolutã, avem strãlucitoare artã mizerã sinteza tuturor artelor reunite. Este în ceea ce vedem,
este în ceea ce auzim, în miros, în tot ceea ce simþim.
(Feþe satisfacute, Rimbaud - sceptic, Verlaine îndrãgostit-patern) (Apare turnul Eiffel ca slide)
Scena 5.
Mallarmé: ªi în continuarea trãirii acesteia totale ºi a
corespunderilor simþurilor pe toate feþele, pe toate
planurile, eu vãd Evadarea! Evadarea simþind, cãutând
idealul în exotic idependent de oniric sau fantastic! “Je
partirai !” (Slide “Briza Marinã”)
Mallarmé: Pot face versul muzical deosebit ºi, atunci
când este cazul, languros sau violent. Cuvântul,
instrumentul meu, are virtuþi demiurgice, cuprinzând
esenþa realului. Numai aºa putem pleca: Sã fug, sã
fug aiurea! Prin cele mai neobiºnuite combinaþii ne
putem elibera. Poezia este, deci, o artã combinatorie,
matematicã strictã a cuvintelor, un organism viu,
alimentat de un sânge de sensuri ambigue.
Debussy: Sã înþeleg cã, în Briza Marinã, pãsãrile sunt
simbolul evadãrii?
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Mallarmé: Desigur. Asemãnarea cu pãsãrile ne trimite
cu gândul la libertate, la o lume fãrã limite, ilustrând
dorinþa de a cunoaºte tot, de a ne avânta în Neant,
numai pentru frumos.
(Intrã Bacovia împreunã cu Phillipide)
Actul II
Scena 1.
(Bacovia scrie, Phillipide lucreazã.)
Salutã.
(Acþiunea se mutã la masa româneascã.)
(Apare Slide-ul cu Plumb)
Bacovia: Dormeau adânc sicriele de plumb
Phillipide: Cercueils de plomb dormaient à poings
fermés
Bacovia: ªi flori de plumb ºi funerar veºmânt
Phillipide: Comme fleurs de plomb, funéraire vêtement
Bacovia: Stam singur în cavou... ºi era vânt...
Phillipide: Moi. Le caveau !... il y faisait du vent.
Bacovia
Bacovia: ªi scârþâiau coroanele de plumb.
Phillipide: Pour faire pendant, couronnes de plomb
grincaient.
Bacovia: Dormea întors amorul meu de plumb
Phillipide: Dos tourné, mon amour de plomb dormait
Bacovia: Pe flori de plumb, ºi-am început sã-l strig
Phillipide: Sur fleurs de plomb; j’entrepris de l’appeler
Bacovia: Stam singur lângã mort... ºi era frig...
Phillipide: Le mort – seul. Et moi… le froid y régnait…
Bacovia: ªi-i atârnau aripile de plumb.
Phillipide: Toujours en plomb, ses ailes par terre
pendaient.
(Cetãþenii se ridicã. Sunt impresionaþi de Bacovia, îi
recunosc talentul.)
Cetãþeanca: Îmi cer scuze, domnule, nu v-am reþinut
numele, dar talentul vã recomandã ca fiind un mare
poet.
Bacovia: Bacovia, mã numesc George Bacovia; venim
de departe, din România.
Cetãþeanul: Respectele mele, Domnule Bacovia.
Phillipide: Vã rugãm, nu staþi în picioare!
Cetãþeanul: Revenind la poezia dumneavoastrã, de
ce tocmai Plumb?
Bacovia: Aº spune cã vãd plumbul ca o corespondenþã
între elementele naturii ºi toate stãrile sufleteºti. Vãd
plumbul ºi ca fiind apa tuturor metalelor, deci agentul
degradãrii universale.
Phillipide: Se remarcã repetarea cuvântului-simbol
Plumb, devenit, dupã cum vedeþi, un laitmotiv care
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apare de ºase ori în poziþii simetrice. Nimic nu este
întâmplãtor. Accentueazã starea sufleteascã de
deprimare.
Cetãþeanca: Sunã atât de sumbru ºi în acelaºi timp
atât de frumos, de poetic!
Bacovia: Am conceput aceastã poezie aflat într-una
din stãrile mele de disperare sufleteascã, lipsitã de orice
speranþã. Monologul tragic ilustreazã apãsarea,
angoasa, dezorientarea, al cãror prizonier sunt.
(Slide cu turnul Eiffel, muzica franþuzeascã)
Rimbaud: Sunt impresionat!
Verlaine: Atunci sã bem în cinstea celor doi!
(Se unesc mesele, Cetãþenii le unesc)
Scena 2.
Baudelaire: Sã bem, deci, în cinstea noului val de
artiºti! (Lume fericitã)Tãcere.
Cetãþeanul: Eu îl apreciez cel mai mult pe tânãrul de
lângã noi, pe Arthur Rimbaud, dovada clarã a genialitãþii
la vârstã fragedã.
(Verlaine zâmbind complice)
Cetãþeanca: ªi ce este mai cunoscut decât Vocalele?
Baudelaire: A-noir
Bacovia: E-blanc
Mallarme: I-rouge
Debussy: U-vert
Verlaine: O-bleu!
(Slide Vocale)
Phillipide: Pãcat cã intervine fenomenul interpretãrii.
Importanþa acordatã acestei poezii a dus la existenþa
multitudinii variantelor traduse de cele mai multe ori
într-un mod personal. Aici intervine schimbarea textului
original. De exemplu, schimbarea culorii vocalei O , ce
din albastru a devenit violet sau de azur. Dupã cum
puteþi observa, se opteazã mai mult pentru traducerile
de nuanþã. Chiar ºi pentru versul final existã numeroase
variante, uneori foarte diferite. De cele mai multe ori,
diferenþele sunt la nivel semantic sau morfologic.
Cetãþeanul: Sper cã valoarea textului nu este alteratã,
oricum.
Phillipide: Da, traducãtorii pãstreazã ideea!
Rimbaud: Dar Eu am nãscocit culoarea vocalelor! A
negru, E alb, I rosu, O albastru, U verde. Fiecare dintre
ele a primit o moralã; Astfel, prin negru, A înseamna
cruzime. E asociat cu alb denotã candoare; I -purpuriul
aratã furia ºi penitenþa, verdelui îi revine U pentru
senitãtate, iar Rotundului O unitatea regãsitã a
albastrului. Am orânduit forma ºi miºcarea fiecãrei
consoane ºi, cu ajutorul unor ritmuri instinctive, mã
simþeam mãgulit de gândul cã nãscocesc verbul poetic
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accesibil - dacã nu astãzi, mâine - tuturor simþurilor.
Aºterneam pe hârtie tãceri ºi nopti, notam ceea ce nu
putea fi exprimat. Gãseam cuvinte, particule infime ale
vocalelor, ce deveneau niºte atomi care aºteaptau sã
explodeze, dezagregând în sunete ºi culori.
Þintuiam ameþeli.
Verlaine: Deseori m-am întrebat de ce ai ales sã-mi
scrii mie. Eºti atât de mult în avans încât nu voi putea
înþelege vreodatã semnalele pe care le faci. Mã faci
sã mã simt ca dintr-un alt secol.
Rimbaud: Te-am ales dintr-un motiv foarte bun. Vezi?
Totdeauna am ºtiut ce sã spun. Dar tu… tu ºtii cum sã
spui. M-am gândit cã aº putea învaþa de la tine. ªi am
învãtat. (Se aºazã)
Scena 3.
Debussy: Mai bine, acum: “De la musique avant toute
chose!”
Cetãþeanul:: Sã înþeleg cã muzica ar trebui sã fie
înainte de toate?
Verlaine: Exact. ªi versul trebuie sã fie înainte de
toate muzicã, adicã o succesiune de sunete care,
pentru a sugera, trebuie sã asocieze timbre, rime,
asonanþe ºi o întreaga gamã de culori apte sã
favorizeze expresia sentimentului pe care vreau sã îl
redau.
Debussy: Aceastã muzicã interioarã a poeziei va
putea trezi sensibilitatea cititorului, contaminând-o de
sensibilitatea artistului. Este vorba aºadar de o muzicã
poeticã, ce nu se mai multumeºte sã reproducã doar
sunete exterioare, ci care aspirã asemeni muzicii create
de compozitori, adicã ºi de mine, sã sugereze o
ambianþã, sã impunã o anume stare sufleteascã prin
magia sunetului verbal. “Arta Poeticã” rezumã estetica
acestui nou gen de poezie: supremaþia fanteziei
muzicale în metricã ºi în sintaxã, asonanþa, folosirea
ritmului impar, amestecul de rime ºi ritmuri care
zdruncinã retorica veche, impresia de vag, de inefabil,
de imprecis, obtinutã datoritã nuanþelor nedefinite,
diluate ºi estompate.
Verlaine: Fiind elaboratã dupã mulþi ani de experienþã
creatoare, ea este mai întâi o concepþie a înseºi
existenþei poetului, ºi nu o concepþie despre mijloacele
ºi modalitãþile de expresie.
Muzica poeticã nu se mulþumeºte doar sã
reproducã sunete exterioare, ci aspirã asemeni muzicii
create de compozitori, sugerând o ambianþã care
impune o anumitã stare sufleteascã prin magia
sunetului verbal. Arta mea poetica cere nuanþe. O
nuanþã aparþinând poeziei moderne, contemporane cu
impresioniºtii sãi, care au ajuns pânã la a descompune
culorile, lumina, ca apoi sã lucreze pointilist, la
refacerea universului dintr-o frunzã sau dintr-o razã de
soare. Astfel, ajungem la concluzia inevitabilã cã
nuanþa trebuie sã fie o difuzie continuã, un mister. În
poezie, eu am folosit Imparul, ce denotã o mai bunã
acusticã. Imparul, unitatea singularã, o continuitate
infinitã, ce armonizeazã prin negare. Este acel 1 care
se adaugã viitoarei armonii peste care se va aºterne o
urmã de mister. Poezia este altceva decât un subiect,
este un cântec despre Definit ºi Nedefinit, o muzicã,
un ritm a tot ce are viaþã, poezie ºi sinestezie devenind
una ºi aceeaºi.
Rimbaud: Ultimul toast! Absint pentru toata lumea!
Toatã lumea bea.
Cetãþenii se ridicã ºi aplaudã!
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ATELIER DE SCRIERE
Folosind tehnicile specifice “Atelierului de scriere”, elevilor li s-a cerut sã redacteze
o povestire fantasticã. Textul de mai jos este un produs al acestui proiect didactic.

O poveste fãrã început
O lume de rutinã, banalã, în care toate îºi
urmau cursul firesc, se vedea printr-un geam care
ploua în camera decoratã obositor o luminã palidã.
Într-un colþ, un fotoliu înghesuit între o masã ºi un
dulap plin de cãrþi. Deºi aglomeratã, camera avea
o ordine aparte, parcã prea strictã pentru un
spaþiu fãrã importanþã pentru lumea din jur. Peste
strada care se zãrea pe geam, stinsã, o bisericã
înaltã, ºtearsã de culoare ºi din mintea tuturor.
Maria era femeia care îºi ducea viaþa în
camera aceea înghesuitã de bloc, de unde auzea
în fiecare noapte trenul venind ºi plecând în gara
uitatã de timp.

Irina Chiriþã - INSOMNIE
Era o searã pe care soarele se mai oprise
o clipã sã o priveascã. Parcã ºi sângele lui se
sfârºise. Cursese pe Pãmânt, înecându-l într-o
culoare de roºu crud ºi într-un miros care îþi bãtea
tâmplele. Maria ajunsese deja acasã, deschisese
fereastrã ca de obicei, lãsând sã intre mirosul pe
care îl adorã. În acea lume obositã, obrajii ei roºii
respirau tot aerul din jur. Ochii ei sticleau ºi se
aprindeau cu fiecare razã de soare care se
stingea. Avea o faþã albã, de marmurã, cu buzele
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mari ºi roºii, cu ochii mari ºi mai negri decât
noaptea dupã care tânjea atât. De obicei, ziua
stãtea închisã într-un birou cu pereþii crãpaþi,
parcã de-abia scãpat de un cutremur. Noaptea
stãtea ore în ºir în faþa geamului, fãcând schiþe
bisericii din faþa sa. Deºi o desena întotdeauna la
aceeaºi orã, ea apãrea mereu altfel, mereu mai
neagrã, mai necunoscutã. Devenise un obicei de
care nu mai putea sã se desprindã. Era parte din
ea. O voia mereu mai aproape. Totuºi ceva din
interiorul ei o oprea sã treacã peste zidul de piatrã
care despãrþea cele douã lumi..
Una dintre cãrþile de pe raft era aºezatã
altfel decât celelalte. Era o carte groasã, având
copertã de piele neagrã. Se numea “Poveste fãrã
început”. Vrusese sã o citesca de ºapte ori, dar
nu reuºise niciodatã, pentru cã avea primele
pagini rupte. Era de la mama sa. Era unicul lucru
pe care îl avea de la ea.
Acum era obositã. În sfârºit era obositã.
Se aºezã pe patul care era în cealaltã parte a
camerei. Buclele ei negre, de fum, se întindeau
spre marginea pãtuþului. Gâtul ei de lebãdã o lega
de trupul moale, rãstignit pe pat. Deodatã s-a
aprins. Soarele era plecat de mult din lumea asta.
De-abia se mai distingea un fir de aþã albã de unul
negru. Singura luminã care îi mai mângâia trupul
sec era lumina lunii, o lunã plinã, sãlbaticã.
Degetele ei înviate ridicarã o filã de hârtie de pe
masã. Pe nesimþite, strãbãtu camera de la un cap
la altul ºi aprinse o lumânare. Aceasta ardea mutã,
neclintitã. Pielea ei albã, aproape strãvezie, prin
care venele de la tâmplã se vedau chinuindu-se
sã trãiascã, îngheþa. Nu putea sã mai deseneze
biserica. Era pentru prima oarã în treisprezece
ani când nu mai era singurã. Treisprezece ani de
când mama sa nu mai era. Se împãcase cu ideea
cã ºi Dumnezeu are nevoie de îngeri. De atunci
lumea ei s-a închis între patru pereþi. Singura
evadare erau schiþele ei ºi geamul. Odatã, când
mintea îi era atât de neagrã, iar ea simþea cã se
sufocã, l-a spart cu pumnul. Pãrea inexplicabil.
Mâna ei fragedã, cu degetele lungi ºi mânjite de
pulbere de creion, nu putea decât sã deseneze.
Atunci s-a tãiat cel mai rãu din toatã viaþa ei. A
mers singurã la spital. A stat cu bandajul acela o
sãptãmânã. În tot acest timp desenase cu mâna
stângã. Avea ºi acum o cicatrice urâtã, o formã
de peºte, sau ceva asemãnãtor. Se ferea sã o
arate. Purta tot timpul o mãnuºã pe timpul zilei.
ªi totuºi îi era atât de dor de mama sa...13
ani... era prea devreme ºi prea târziu ca sã regrete
ceva. Chipul acela de Madonã ºi-l aducea prea
bine aminte chiar ºi în acest moment. Îºi aruncã
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pe ea câteva haine, îºi încãlþã în grabã pantofii ºi
coborî încet scãrile. Stãtea la etajul patru. Îi plãcea
acolo, se simþea mai aproape de lunã. Ajunsã jos,
pãºea uºor printre copacii albi ºi negri. Avea în
buzunar o bucatã de hârtie ºi un creion. Era
pentru prima oarã, în 13 ani, când trecea stradã
sã intre în bisericã. Buclele îi cãdeau tot mai grele
pe umerii reci. Inima îi bãtea foarte încet. Abia
dacã o mai simþea în liniºtea infernalã. Dar când
intrase ea în curtea bisericii? Cum reuºise sã
treacã de zid? Reuºise.
Era purtatã de alþi paºi, de alþi oameni, de
altã raþiune. Cãuta o uºã. Dar nu spre ieºire, ci
spre intrare. Ajunse la un moment dat la o uºã
imensã faþã de gândurile ei. O umbrã a unui semn
pe care îl vãzuse la moartea mamei sale ºi pe
care îl folosea adesea în primii sãi ani de viaþã o
acoperea. Uºa era puternicã, dar nu mai puternicã
decât voinþa celor care o îndemnau de la spate.
Gâtul ei era înþepenit, iar mâna sa strivea în
buzunar bucata de hârtie. O mare de lumânãri îi
cucerea spatele, dar nu era capabilã sã vadã cine
e. Maria pãºea spre întuneric, într-o bisericã de
umbrã, cu o luminã oarbã din spate. Nu ºtia de
unde vine, nici încotro se îndreaptã. În faþa ei se
aºternea un gol adânc, între vãzduhul care nu
se mai sfârºea în faþa ochilor ºi între linia sufletului
ei. O simþea pe mama sa. Era ºi ea, undeva acolo,
pierdutã în acel hãu. Dar ce era acolo? O casã,
o bisericã, un abis, o scarã spre cer? ªi ea ce
trebuia sã facã? Sã urce? Erau întrebãri pe care
frica cu greu îi dãdea voie sã ºi le punã. Se opri
la un moment dat, undeva în spaþial acela fãrã de
început ºi fãrã de sfârºit. De jur împrejurul ei au
venit cinci femei. Una dintre ele era mama sa.
Þinea în mâna cartea de pe raft. O deschise.
Acum avea primele pagini. Spuse: “Nu trebuie
sã o mai citeºti. O vei ºti pe toatã. O vei trãi pe
toatã ”. Maria le-a privit pe toate pe rând,
temându-se sã se apropie de vreuna dintre ele.
Apoi, dintr-un semn scurt, toate au întins mâna
dreaptã spre ea. Toate aveau acelaºi semnpeºtele. Ele s-au îndreptat spre ea cu paºi identici
iar ea avea privirea aþintitã spre mama sa. Avea
aceleaºi bucle mari ºi negre. Dar ochii sãi nu mai
erau la fel de blânzi. Erau dispãruþi, pierduþi în
privirile mãrunte pe care le pãrãsise de mult în
mintea Mariei.
Dupã ce s-au apropiat, acestea i-au atins
tâmplele iar ei i s-au înfãþiºat din nou biserica,
cele cinci femei; le vedea cum acestea îi ating
tâmplele ºi apoi era într-o grãdinã mare ºi plinã
de flori. Þinea în braþe o fetiþã frumoasã. Era
fericitã. Zâmbea. Zâmbea?! De când învãþate ea
sã facã gestul ãsta? Mama sa zice: “E frumoasã,
nu? Seamãnã cu tine... seamãnã cu noi. E fiica
ta. Dar ce pãcat cã va muri numai la 13 ani.”
Maria spuse: “Dar eu nu am nicio fiicã. ªi nici nu
voi avea.” “Dar trebuie sã ai. Deºi, ar trebui sã
mori acum. Te cruþãm. Trebuie sã fim 7, toate
moarte ºi toate având acelaºi sânge .” “ Ce
blestem? Care ºapte? Ce sânge ?” Cea mai
bãtrânã dintre femei fãcu un pas înapoi ºi spuse:
“Blestemul meu. Acesta þine ºapte generaþii ºi
pânã când cea de-a ºaptea nu va muri, sufletele
noastre nu vor avea odihnã. De fapt tu ar trebui
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sã fii moartã deja.” “Dar eu sunt moartã. Am murit
odatã cu mama.” Ecoul acestor cuvinte rãsunã
rece, nemilos în trupul sãu gol. “Rolul tãu nu s-a
terminat încã, unicul tãu rol.”
“De ce biserica aceasta, mamã?” Femeile
nu au mai putut rãspunde. Se ridicau ca un fum
prin turla înaltã ºi dispãreau înainte sã ajungã în
vârf. Începuse sã rãsarã soarele. Prin geamurile
strãvezii ºi mici, lumina o lovea. Gãsi acum cu
uºurinþã uºa prin care ieºi. În fata bisericii, semnul
necunoscut dispãruse. Îi luase acum locul un
semn cãruia îi ºtia prea bine înþelesul. De acolo
rãsãrea acum soarele. Auzea trenul. Nu voia sã
se întoarcã în camera ei. Mergea în continuare.
Cãuta gara. Aceasta era pustie, ca de obicei.
Maria era pe marginea peronului, aºteptând
trenul. Înainte sã se urce în el, scoase filã de hârtie
ºi creionul ºi scrise: o, aº fi ceea ce sunt, nimic
mai mult decât o bucatã de carne.
Maria s-a urcat în tren, înainte ca acesta
sã ajungã. ªtiuse ce sã facã. Gãsise o ieºire.
Înainte de aceasta a spus: “am murit, acum sunt
moartã; îþi voi face pe plac, mamã, voi muri.”
În acel moment, biserica dispãru. Apãru
în locul ei un parc. În mijlocul sãu erau ºase copaci
cu aceeaºi rãdãcinã. Maria murise de douã ori.
Îndeplinise blestemul. Trebuiau sã fie ºapte din
neamul lor care mor, dar totul se terminase aici.
Sufletul Mariei murise odatã cu moartea mamei.
Ea nu mai existã de atunci ca un om normal. Era
doar un trup plin de o entitate necunoscutã, care
sigur nu era Maria cea de demult. Acum ºi trupul
s-a dus... Totul se terminase.
Un vânt nãpraznic se aprinsese ºi intrase
pe geamul lãsat deschis de Maria . Stinsese
lumânarea ºi rãvãºise toate schiþele,
împrãºtiindu-le pe stradã. O fetiþã a ridicat una
dintre file, a privit-o lung ºi a spus: “Ce ciudat!...
niºte foi goale...”

Simona NOAPTEª
clasa a X-a F

Irina Chiriþã - PEISAJ URBAN
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Pornind de la trãsãturile povestirii ºi având ca model procedeul intitulat
povestire în povestire, elevilor li s-a cerut sã realizeze o astfel de
naraþiune. Proiectul a fost propus de prof. Crina Capotã.

Un vis (Povestire în ramã)
În rãcoroasa dimineaþã de primãvarã, cu
puþin soare ºi cu zgomotele obiºnuite ale oraºului,
se pare cã norocul se hotãrãºte sã vinã ºi în
braþele celei care-l aºtepta. Bucuria plutea peste
cerul care se aratã senin ºi curat ca o petalã de
miozotis, peste copacii ºi iarba ce erau
înveºmântate în mãtãsuri verzi, peste florile care
erau colorate în nuanþe catifelate ºi-ºi deschideau
armonios cupele încãrcate cu un parfum ameþitor,
menit sã atragã interesul insectelor.
Cu câteva zile în urmã am hotãrât cu Ana
sã mergem într-o cafenea sã povestim despre
ce ni s-a intâmplat în ultima vreme. Ne-am întâlnit
în faþa parcului care conducea spre strãzi
înguste, cu pavaje vechi ºi blocuri frumos colorate
ce ascundeau ghivece cu flori la geamuri, iar la
parter se aflau magazine, librãrii ºi cafeneaua
unde am intrat. Aceasta era amenajatã în stil
vechi, cu mãsuþe ºi scaune de lemn, parchet
lustruit, lumânãri colorate ºi frumos mirositoare,
vaze cu flori albe delicate, pe perete un ceas
imens care pãrea cã face timpul sã stea în loc,
însã era doar o iluzie; dacã priveai cu atenþie, acele
transparente se miºcau fãrã oprire. La geamuri
perdelele albe, frumos decupate pãstrau un aer
intim ºi boem al locului, iar ºemineul din spate,
unde focul ardea necontenit, te îndemna la
relaxare ºi chef de a povesti.
Afarã, poveºtile lumii curgeau necontenit,
însã nu mai exista nimic în afara acelui loc, cu
amestecul orb al miresmelor ºi lumina acelei
dimineþi ce ne mângâia feþele ºi picura bucurie în
suflet. Când ne-au fost aduse ceaiurile, Ana a
început discuþia:
- Am sã-þi povestesc visul meu recent: a
avut loc într-o noapte sub razele protectoare ale
lunii noi. Acesta m-a prins sub vraja sa. Tulburãtor
si învãluitor, visul m-a purtat în vârtejul formelor
ce-ºi cãutau contur, când deodatã visul s-a spart
ºi, în licãrirea miilor de cioburi, lumina s-a
preschimbat în curcubee ce inundau lumea cu
jocul lor vesel de culoare ºi parfum. M-am trezit
în faþa unei case albe, imense, din care se auzea
muzica ce strãpungea aerul, iar lumina aurie de
la geamuri invada întunericul.
Am înaintat în mod instinctiv spre ea ºi,
deschizând uºa, am observat agitaþia din jur,
asemenea unui univers haotic, o melodie
îmbietoare, ce ademenea la dans. Femeile erau
îmbrãcate în rochii cu corset, lungi pânã în
pãmânt, foarte ample, strãlucitoare, purtau bijuterii
preþioase ºi pãrul prins, cu onduleuri perfecte, iar
bãrbaþii erau în costume elegante. Când am privit
mai atent, am observat cã toþi purtau mãºti,
doamnele - ornamentate cu pietre strãlucitoare,
pene sau paiete, iar domnii - mãºti simple, negre.
Participanþii la bal, de o eleganþã
ostentativã, dansau, þineau pahare de cristal cu

76

ºampanie în mânã, vorbeau ºi se plimbau în jur
cãutând parcã mereu câte ceva interesant.
Candelabrele cu cristale strãlucitoare luminau
intens încãperile, trezind totul la viaþã, însã în jur
timpul curgea foarte încet. Mãsuþe mici, cu diferite
cãrþi superb copertate mi-au trezit atenþia, iar când
am deschis pe una dintre ele, am observat cã
foile erau albe, nu scria nimic. Am încercat sã
dispar din aglomeraþie, am deschis o uºã ºi am
ajuns într-un coridor lung, cu niºte covoare frumos
brodate, aduse parcã din Arabia. Pe pereþi am
vãzut tablouri ce pãreau a fi ale unor pictori
faimoºi, iar la capãtul coridorului se afla o oglindã
imensã cu pietre strãlucitoare încrustate.

Vasilicã Ioan - PRIVIREA
M-am privit în oglindã; aveam o rochie bej
cu pietre aurii ºi având o mascã cu dantelã pe
margini. Câteva secunde am rãmas uimitã de
frumuseþea hainelor pânã când am vãzut în
spatele meu un bãiat care mã privea ºi nu purta
mascã. I-am zâmbit, am stat unul lângã altul fãrã
sã ne atingem, în valuri aproape palpabile de
energie ºi ne-am privit timp de câteva secunde,
iar când m-am întors spre el, a dispãrut, lãsând
în urmã o mãtase de verde crud, pete mov,
portocalii, albe, roz, ce þeseau desene florale
uimitor de gingaºe, care încântau privirea ºi
parfumau plãcut vãzduhul într-un amestec
olfactiv dulce-amãrui.
M-am trezit, întristatã cã visul s-a
terminat. Aº vrea sã mai admir îmbrãcãmintea ºi
sã mai ascult muzica de la bal.
Deodatã, Ana rãmâne cu privirea fixã la
cineva din spatele meu. Am întrebat-o dacã a pãþit
ceva ºi mi-a rãspuns emoþionatã:
- El e bãiatul din vis!
M-am întors spre el, iar acesta a zâmbit
delicat. Am rãmas uimitã, deoarece nici eu ºi nici
Ana nu ºtiam cine era, însã dupã un moment neam întors iar spre poveºtile noastre, în acea
cafenea cu parfum de epocã.

Andreea MILANOVICI
clasa a XI-a E
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Aburi de cafea
Este o searã de vineri, iar eu stau într-o
cafenea, sorbind uºor dintr-o ceaºcã de cafea,
topindu-mã în aroma dulce-amãruie. În faþa locului
alãturat se aflã o ceaºcã de cafea pe jumãtate
goalã, în care pluteºte indiferentã o petalã de
trandafir, iar în aer se disipeazã o aromã tandrã,
un parfum de femeie ce se împleteºte cu aburul
într-un festival aromatic pe care îl gust ca pe un
afrodisiac.
În timp ce mã contopesc cu acordul prãfuit
de chitarã ce rãzbate de la radioul vechi din colþ,
un domn se aºeazã pe scaunul din faþa mea.
Arãta excentric, dar într-un mod plãcut. Avea în
jur de patruzeci de ani, însã privirea lui era încã
tânãrã. Purta o pãlãrie maro, la gât avea o mulþime
de pandantive, iar pe degetul mare mi-a atras
atenþia inelul de argint inscripþionat cu multe
simboluri. Pãrea cã vine din alt timp, contopinduse perfect cu atmosfera veche a cafenelei.
- Nu trebuia sã o laºi sã plece!
Am rãmas uimit, dar în acelaºi timp am
decis sã fiu indiferent, luând acea posturã de
matur care nu are nevoie de sfaturi. Arãtam
amuzant, dar nu eram pregãtit sã ascult o altã
poezie tristã a vieþii.
- Uite, ºtiu cã iþi doreºti sã stai singur în
altarul tãu de miresme, dar eu o sã-þi spun o
poveste, exact cum menestrelul ar cânta pentru
stãpânul sãu.
Eram tânãr, un chitarist celebru ºi înstãrit.
Eram o fire rebelã ºi nonconformistã, trãindu-mi

Oana Dulvarã - CAFEA ÎN DOI
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viaþa în acorduri de cântece de chitarã. Într-o
searã, mã intorceam de la un concert, pierzândumã alene pe strãzile oraºului; pânã când am trecut
pe lângã ospiciu. Acolo, am vãzut-o pentru prima
oarã pe ea. Avea pãrul ºaten, curgându-i lin spre
ochii cãprui, aproape negri. Avea un zâmbet dulce,
uºor diabolic, iar buzele sale se miºcau la fel de
graþios ca valurile mãrii. Cânta ºi dansa în lumina
apusului, fugind ºi râzând ca o bezmeticã. Am
plecat ochii ºi am continuat sã merg, dar cu
fiecare pas mã mistuiam de focul unei pasiuni
subite. Am încercat sã fug, sã mã prefac cã totul
a fost doar un vis, dar nu am reuºit. Am alergat
înapoi cu gândul sã o rãpesc ºi sã fug cu ea în
lume. Dar nu mi-au dat voie sã intru.
Zilele au trecut ºi mie mi se fãcea tot mai
dor de ea. Am visat mereu sã mã îndrãgostesc
spontan, dar asta depãºea chiar ºi orizontul
imaginaþiei mele. Aºa cã am nãscocit un plan. Mam îmbrãcat în pirat ºi mi-am transformat maºina
într-o corabie pe roþi. Am arborat mândru steagul
negru. Am luat o sticlã de rom, ca sã-mi închid
luciditatea în amara închisoare exoticã, ºi am
început sã gonesc prin oraº ca un nebun, plutind
pe valurile de ciment, intrând în magazine ºi
ameninþând vânzãtorii cu un cuþit lucios. Totul sa terminat când sunetul sirenelor poliþiei s-a
împleticit cu ecourile surde ce-mi bombardau
timpanele, iar cãtuºele reci mi-au prins mâinile în
îmbrãþiºarea lor de gheaþã. Vãzând cã nu sunt
tocmai cel mai sãnãtos individ, m-au dus la un
specialist, unde mi-am dat toatã silinþa. Am pretins
cã sunt o pasãre, am fãcut ca un tren fãrã garã,
pânã când, enervat la culme, doctorul a cerut sã
fiu internat preventiv la ospiciu.
Acolo m-am întâlnit cu ea ºi am început
sã vorbim. Nu voia sã-mi spunã cum se numeºte,
ºi-ºi umfla buzele de câte ori o întrebam. Îmi recita
din Poe, iar eu îi cântam la chitarã. Îi plãcea la
nebunie. Am început sã ne apropiem tot mai mult,
dar nu eram sigur cã ea s-ar fi putut îndrãgosti de
mine. Într-o zi, a venit la mine, m-a sãrutat timid
ºi apoi a fugit. Am cãutat-o toatã ziua, dar era de
negãsit. Am mers în camera ei ºi pe masã stãtea
rãsfirat un caiet: jurnalul ei. Am început sã citesc,
deºi ºtiam cã nu e bine. Însã ceea ce am gãsit,
m-a intrigat. Se pare cã nici ea nu era nebunã, ci
se prefãcuse ca sã primeascã adãpost aici.
Se juca cu mine, iar mie îmi plãcea, mai ales
cã acum îmi daduse un semn. Înnebunit de
iubirea pe care o purtam acestei mici fãpturi, am
hotãrât sã o rãpesc de acolo ºi sã fug cu ea. ªi
aºa am ºi fãcut. Seara am mers în camera ei, am
luat-o de mânã ºi i-am spus sã mã urmeze. ªi de
atunci m-a tot urmat pretutindeni, pribegind
împreunã cu mine, împarþind iubire ºi fericire întro zi cât alþii într-o viaþã.
- Crede-mã, iubirea mai cere sacrificii ºi
lucruri nebune. Dacã iubeºti cu adevãrat
fã-le fãrã ezitare.
- Dar cum se terminã povestea ? am
întrebat eu.
- Cine a spus cã s-a terminat? a rãspuns
el, dupã care a dispãrut pe uºa cafenelei.

Leonard ENACHE
clasa a XI-a E
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DESPRE CERCUL DE LECTURÃ
“FINAL DESCHIS”
Cercul de lecturã “Final deschis” de la
Colegiul Naþional “Unirea” din Focºani este
considerat, atât de iniþiatorul ei, prof. Janet Popoiu,
cât ºi de profesorii coordonatori, prof. Maria
Zgãbãrdici ºi prof. Cristina Chiriac, un proiect
ambiþios care îºi propune sã demonstreze cã
adolescenþii sunt încã pasionaþi de lecturã.
“Final deschis” a luat fiinþã la începutul
acestui an ºcolar ºi sperãm sã aibã o viaþã cât
mai îndelungatã.

trataþi ca niºte interlocutori veritabili. Dorinþa
noastrã este sã transformãm lectura extraºcolarã
dintr-o corvoadã într-o plãcere, sã nu se mai
conjuge la imperativ verbul “a citi”, sã îmbinãm în
alegerea cãrþilor principiul ofertei generoase cu
cel al alegerii individuale.
Dialogul este principala “armã” folositã la
întâlnirile membrilor cercului. Exerciþiul dialogului
autentic nu rezidã în schimbul de replici, ci în
atingerea unui nivel capabil sã integreze punctele

Scopul declarat al cercului este stimularea
ºi dezvoltarea gustului pentru lecturã al elevilor.
Aceasta trebuie sã ocupe un loc în devenirea
umanã, formând deprinderi care desãvârºesc
educaþia culturalã, moralã ºi socialã. Este
popularizatã astfel necesitatea lecturii ca
modalitate de formare a personalitãþii.
Am înþeles cã trebuie sã facem efortul de
a ne adapta limbajul ºi modul de lucru mentalitãþii
unor elevi care trãiesc în secolul XXI, dezorientaþi
de zarva mediilor ºi de rumoarea discursurilor
paralele, solicitaþi de TV, de internet ºi de industria
culturalã, asupra cãrora nici familia, nici ºcoala
nu mai au controlul din trecut. În fapt, aceºti tineri
nu sunt deloc insensibili marilor idei, sunt deschiºi
ca ºi generaþiile de altãdatã, interogaþiilor despre
atitudini ºi valori. N-au însã impulsul sã se
exprime din cauza orgoliului sau a distanþei ºi a
suspiciunii pe care o simt la adulþi. Menþionãm,
aºadar, cã elevii care vin la cercul de lecturã sunt

de vedere discutate. Lipsa tutelãrii, tolerarea
libertãþii nestingherite a cuvântului (pe care o
autolimiteazã pânã la urmã decenþa însãºi a
membrilor cercului), voluptatea confruntãrii
colocviale sunt aspecte fundamentale ale
desfãºurãrii ºedinþelor cercului de lecturã.
Cercul este organizat pe douã secþiuni,
una dedicatã elevilor de gimnaziu ºi una dedicatã
elevilor de liceu. Întâlnirile membrilor cercului au
loc o datã la douã sãptãmâni, sâmbãta, alternativ,
gimnaziu-liceu. Uneori, când lecturile se suprapun,
ºedinþele sunt comune. Elevii au decis, împreunã
cu cele trei doamne profesoare de românã, lista
de lecturi pentru acest an ºcolar.
Pentru gimnaziu, am încercat sã þinem
cont de listele de lecturi “clasice” pentru clasele
V-VIII, dar am luat în considerare ºi cãrþi pe care
le-au citit unii elevi sau despre care au auzit
vorbindu-se ºi au dorit sã le discutãm ºi la Cercul
de lecturã. Iatã cãrþile pentru care am optat:
Lãstarul meu de portocal de Jose Mauro de
Vasconcelos
Poveste fãrã sfârºit de Michel Ende
Enciclopesia zmeilor de Mircea Cãrtãrescu
Bãiatul cu pijamale în dungi de John Boyne
Amurg de Stephanie Meyer
David Copperfield de Charles Dickens
Pescãruºul Johnatan Livingston de Richard Bach
Ultima Licornã de Peter Beagle
Micul Prinþ de Antoine de Saint-Exupéry

78

REVIST
A NOASTRÃ nr
.33/34
REVISTA
nr.33/34

PROIECTE DIDACTICE
Trei dinþi din faþã de Marin Sorescu

Cãrþile propuse spre lectura ºi analiza
elevilor de liceu au fost alese cu gândul atât la
autorii canonici din literatura românã
(G.Cãlinescu, Camil Petrescu etc.), cât ºi la autori
care i-au impresionat pe elevi. Astfel, vom citi
fragmente ºi vom discuta despre urmãtoarele
romane:
Roºu ºi negru de Stendhal,
Falsificatorii de bani de André Gide,
Eugenie Grandet de Honoré de Balzac,
Nemurirea de Milan Kundera,
Cititorul din peºterã de Rui Zink,
În cãutarea timpului pierdut de Marcel Proust,

Viaþa pe un peron de Octavian Paler,
Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade,
Groapa de Eugen Barbu,
Bãiatul cu pijamale în dungi de John Boyne.

Sperãm ca propunerile noastre pentru
acest an ºcolar sã reprezinte câteva sugestii de
lecturã ºi pentru elevii care nu vin la ºedinþele
Cercului, dar care au ca hobby cãrþile.
Încheiem prin a aminti pãrerea scriitorului
portughez Rui Zink în romanul Cititorul din
peºterã : “Pentru Anibalector, o carte este o
întâlnire între douã voci: a noastrã ºi a cãrþii”,
opinie pe care o considerãm o pledoarie sincerã
pentru lecturã.

prof. Maria ZGÃBÂRDICI
În cadrul ºedinþelor Cercului “ Final deschis” elevii au oportunitatea sã-ºi exprime
liber propria viziune asupra cãrþilor citite ºi am ales opinia Cristinei Stancu (IX F) despre
Viaþa pe un peron de Octavian Paler.
A vorbi despre precepte morale precum:
Adevãr, Dreptate, Dragoste în singurãtatea
dezarmantã a peronului este un act de bravurã,
când nu mai existã raþiune ºi temei, “profesorul”
nu înceteazã sã-ºi activeze în fiecare moment
mecanismele emoþionale, filtrarea sa eticã nefiind
sub supraveghere socialã, sub presiunea
“mãºtilor de sticlã” , poate cãpãta orice dimensiuni,
indiferent de cât de groteºti sau hiperbolice sunt.
Permanent, se afiºeazã o oglindire de dragul
imaginii,o meditaþie de dragul sloganului lui
Descartes: “Gândesc, deci exist.”, o dovadã de
luminã în spaþiul tentacular al peronului ºi al
cronotopului ce-l înconjoarã ca o aurã misticã.
Un roman depãrtat de curentul realismului
tradiþionalist, un roman care, deºi declarat
împotriva mãºtilor, a atitudinilor histrionice, poartã
o mascã; sub fardul diegezei, se aflã cu fervenþã,
cu tumult, alegoria, lirismul, paroxismul
introspecþiei, e un roman al absolutului, al pustiului.
Volumul poate fi privit pe un fir interpretativ
diversificat, funcþioneazã într-o anumitã mãsurã
ºi ca o vagã “ars poetica” (scopul confesiunii e
de a micºora influenþa hipnoticã a pustiului sau
de a-ºi susþine pledoaria împotriva cobrelor,
simboluri funeste ale înfrângerii de sine), cuvântul
nu e logos, nu e demiurgic, e noroi de idee ºi de
gând alert ce tinde spre înãlþimi de meniri, e
marasm, e o creaturã indefinitã, cu forme ºi
contururi friabile. Cuvântul pare a se preschimba
într-un profet al amintirilor, prin manifestare, prin
exprimare el adânceºte misterele interioare ºi
prezice subtil dezastrul, destinul, o Fortuna cu
aer artistic.
Cei doi protagoniºti: “ profesorul ” ºi
Eleonora nu sunt departe de ideea de cuplu
primordial sau, dimpotrivã, de pereche
supravieþuitoare apocalipsei, indiferent ce formã
ar cãpãta aceastã distrugere în masã: zdrobire
imoralã, pierdere a identitãþii, jocul actoricesc
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perfid al cotidianului, orice chip al epilogului tragic
reprezintã un motiv de naufragiu spiritual.
Peronul nu dispune de o concreteþe solidã,
el poate exista sau, dimpotrivã, poate fi lãsat sã
existe, sã se aºtearnã într-un colþ al minþii ºi sã
fie animat de subconºtient. Un fel de ºarpe
Ouroboros, care îºi muºcã simbolic coada, care
împiedicã dezintegrarea, “o dialecticã materialã
a morþii ºi a vieþii, moartea ce iese din viaþã ºi
viaþa ce iese din moarte” (Bachelard), peronul e
o dimensiune bivalentã: al revelaþiei ºi al rãzboiului
interiorizat. Înconjurat de spaþii adiacente, cu
similaritãþi de esenþã, peronul devine un centru al
cercului cosmic. Mlaºtina – un interzis refugiu al
Fiarei din sufletul “profesorului”, unde tentaþia de
a deveni adept al “religiei urii”, de a deveni
“îmblânzitor de cobre” e uriaºã, echivaleazã cu
pãcatul biblic din capitolul Genezei, cu toate cã
acest viciu e în stare embrionarã, nu e sãvãrºit,
ci admirat ca un spectacol. Pânã la urmã,
“profesorul” echivaleazã cu un Adam venit sã-ºi
rãscumpere greºeala originarã, un Adam proscris
sau un personaj de-al lui Papini, “un uomo finito”.
Deºertul contureazã sfârºitul autocunoaºterii ca
un ritual de iniþiere, introspecþia dovedindu-se
pânã la urmã a fi doar o treaptã ezotericã spre
lupta finalã. Peºtera, relicva a paradisului conform
poruncii a zecea din propriul decalog, reprezintã
un loc al crimei afective, unde singurãtatea
anuleazã orice sentiment, unde abrutizarea ia
locul diafanei expresii personale. Cu toate cã e
consideratã un rai detronat, grota pãstreazã din
substanþa edenicã doar uitarea, letargia ºi
senzaþia nulului, a increatului.
Formula finalã “Doamne, apãrã-mã de
mine însumi” se aseamãnã cu o incantaþie, dar ºi
cu o imprecaþie, o oscilaþie între a crede ºi a se
teme, a striga, a da naºtere þipãtului eliberator, cu
riscul de a se prãbuºi tot edificiul anterior, ridicat
pe tãcere.
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Scrisoare cãtre Fãt-Frumos
Era spre sfârºitul semestrului I, mai precis,
pe 12 ianuarie 2006, când aveam înaltã calitate
de diriginte al clasei a IX-a E filologie, cu 28 de
adolescente peste mãsurã de curioase ºi, încã
rãbdãtoare. La obiectul literatura românã,
parcursesem aproape integral, conform
programei, capitolul “Iubirea ”, dar... cu texte
comentate. Era nevoie de ceva nou, ceva care
sã le reaminteascã (discret) cã între text ºi viaþã
nu e chiar o prãpastie.
Le-am cerut sã scoatã o coalã de hârtie
pe bancã ºi sã alcãtuiascã o scrisoare. Pentru a
le pregãti puþin, le-am întrebat dacã zvonurile sunt
adevãrate. Brusc, au devenit foarte atente (când
e vorba de zvonuri...), urmãrindu-mã cu privirea:
“Ce zvonuri?” “Se spune cã îl aºteptaþi pe FãtFrumos!”. Vagi proteste, râsete, dar pânã la urmã
au recunoscut - îl aºteptau pe Fãt-Frumos.
“ Dacã lucrurile stau aºa, adresaþi-i o
scrisoare! Trebuie sã afle ºi el, nu credeþi?”. Au
fost cu totul de acord. Le-am spus cã nu e
obligatoriu sã semneze cu numele real, dar cã le
voi pãstra pentru cursul festiv, la sfârºitul clasei
a XII-a. Ceea ce s-a ºi întâmplat.
Când am ajuns acasã, am avut destule
motive sã rãmân visãtor, înduioºat,
recunoscându-mã în neliniºte ºi orizontul lor de
aºteptare, aºa cum am fost la aceeaºi vârstã.

Irina Chiriþã - LUCEAFÃRUL
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Dar, e adevãrat, au fost ºi suficiente motive de
amuzament. Prima mare surprizã a fost sã aflu
cã elevele mele se numeau Ileana Cosânzeana,
Dulcineea, Frumoasã din Pãdurea Adormitã,
Julieta, Cenuºãreasa, Regina, Aurora, Îngerul
(tãu) pãzitor.
Am þinut cu strãºnicie secretul, pentru cã
- dacã s-ar fi aflat - m-ar fi invidiat toatã cancelaria.
Surprizele nu s-au oprit aici. Unele epistole
glisau spre registrul grav, altele spre acela ludic,
sprinþar. Iatã douã mostre care m-au pus mult pe
gânduri: “...sunt o adolescentã care îºi doreºte
foarte mult un Fãt-Frumos, pe un cal alb, dacã se
poate, care sã vinã sã mã salveze din acest
labirint al groazei, pãzit de un balaur”. Meritã sã
comentãm. E modestã. Ea vrea “un Fãt-Frumos”,
nu mai mulþi. Þine mai mult la culoarea calului.
Concesivã: “dacã se poate”. În al doilea rând,
cred cã aþi înþeles cu uºurinþã cã spaþiul ºcolii
este receptat ca un “labirint al groazei”. Cât despre
“balaur”, ce sã mai vorbim e foarte limpede despre
cine e vorba... Nu altfel gândeºte o colegã a ei
care scria la acea orã: “Mã simt ca o prinþesã
care aºteaptã sã fie salvatã din ghearele unui
monstru teribil...” Nu-mi vine sã cred: “balaur”;
”monstru”; ”labirint al groazei”... Într-un cuvânt,
ce bine-i la ºcoalã!
Una dintre prinþesele mele l-a citit cu
atenþie pe Cervantes: “Aºa cum Don Quijote îºi
alesese un suflet de nicãieri, tot astfel îmi doresc
sã mã gãseºti ºi sã ne împlinim în cea mai
frumoasã comuniune sufleteascã.” Mai departe:
“De oriunde ai veni, vreau sã ºtii cã Dulcineea te
aºteaptã!” Cum ar fi putut sã reziste Fãt-Frumos
unei asemenea chemãri? Altcineva îl are pe
Eminescu în minte, atunci când îºi mãrturiseºte
sentimentele: “Te port în suflet mereu ºi n-aº vrea
sã pleci vreodatã” (Cam greu s-o iei din loc, având
în vedere locaþia). “Sufletul meu arde-n iubire ca
parã”. (Vã sunã cunoscut nu-i aºa?) ªi, la aceastã
temperaturã, urmeazã declaraþia de posesiune:
“Sufletul tãu îmi aparþine, viaþa mea þi-o dãruiesc
þie”. Dana, cea care semneazã rândurile de mai
sus, pune altfel problemã: Fat Frumos a venit.
Mai mult decât atât, e adjudecat. Într-o altã
epistola, Julieta este, la cei ºaisprezece ani ai
sãi, un om serios, cu gânduri matrimoniale bine
ajustate: “Visez de micã sã ne mutãm într-o vilã
cu douã etaje, sã avem multe maºini (modest)...
eu o sã fiu rãþuºca cea urâtã (?)... tu o sã fii o
broscuþã (?), mai negociem (??)” Ceva mai
departe: “Pânã o sã te întâlnesc, o sã mãnânc
tot singurã... Aºtept cu multã nerãbdare momentul
cãsãtoriei... ca sã mâncãm împreunã!” (iatã o
Cosânzianã pe deplin conºtientã de avantajele
cãsãtoriei).
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PROIECTE DIDACTICE
Sã recunoaºtem: Julieta are obiective
foarte clare, cu ºanse foarte mari de a le ºi
îndeplini.
O altã Cosânzeanã se dovedeºte extrem
de exigentã. Din punctul ei de vedere, lucru
lãudabil, frumuseþea nu e suficientã: “Dacã nu ai
o cultura generalã temenicã, cel puþin trei cãrþi
publicate (n-ar strica sã fie un best-seller) ºi o
viaþã socialã activã (la piaþã, la bucãtãrie), aº vrea
sã ºtii cã nu mai sunt interesatã de prezenþa ta,
aºa cã poþi sã-þi parchezi calul în altã parte. Eu
mai pot aºtepta.” Iar Regina se confeseazã cu
toatã candoarea: “N-aº fi crezut. Dar a venit ºi
timpul meu. Te-ai apropiat de mine. Mi-ai vorbit.

Cu toate cã eu sunt o fire foarte dificilã, tu mi-ai
atins punctele sensibile ºi... inevitabilul s-a
întâmplat. M-am îndrãgostit.”
11 iunie 2009. Au trecut aproape patru ani.
Le privesc cu emoþie abia stãpânitã. Îmbrãcate
în robe elegante, la fel de emoþionate ca ºi
dirigintele lor, ca ºi colegii, colegele mele, mai
frumoase ca niciodatã, Cosânzenele, Julietele,
Reginele strãlucesc de încântare, conºtiente –
probabil - cã asemenea momente nu avem dreptul
sã le ratãm. Mai ales cã Fãt-Frumos se aflã de
faþã. Undeva, în sala de festivitãþi.

prof. Mircea DINUTZ

Odã (în metru antic) – o interpretare
Descriere proiect: analizã a textului liric
eminescian pe douã nuclee: Eminescu-omul
ºi Eminescu-geniul.
Propunãtor: prof. Daniela Plãiaºu
Poezia “Odã (în metru antic)” de Mihai
Eminescu reprezintã în primul rând dualitatea
geniu-om, muritor-nemuritor, fiind alcãtuitã din
paradoxuri ºi antiteze. Enunþul impresionant din
primul vers, “ nu credeam sã-nvãþ a muri
vreodatã ”, dã de înþeles poziþia superioarã a
poetului faþã de restul lumii – el învaþã sã moarã,
el ºtie ceva ce nimeni altcineva nu pare sã ºtie.
“Steaua singurãtãþii”, “voluptatea morþii
neîndurãtoare”, “suferinþã dureros de dulce”, toate
aceste metafore ne ilustreazã destinul tragic al
artistului: blestemat sã fie întotdeauna singur, sã
se dezmembreze pânã aproape de
autodistrugere prin creaþia sa, durerea fiind
materia primã pentru artã.
Poezia devine astfel o oglindã spre sufletul
poetului, atât de sincerã ºi de adâncã încât
aproape ne sfiim sã privim înãuntru. Este strigãtul
de suferinþã al sufletului sfâºiat care tânjeºte dupã
reîntregire: “ca sã pot muri liniºtit, pe mine mie
redã-mã!”
Dualitatea prezentã în acest suflet
creeazã tensiuni insuportabile pentru totul unitar:
partea umanã, tânjind dupã înþelegere, integrare
ºi fericire, ºi geniul, nepãsãtor faþã de planurile
inferioare, bucurându-se de singurãtate ºi de
unicitate, nemuritor prin creaþia sa. Într-un
amestec bizar de narcisism ºi masochism, acest
suflet se jertfeºte celui mai înalt scop: artei.
Conflictul sãu este pur interior, neputând
fi rezolvat decât din interior - este o luptã a sinelui
cu sinele. Pentru a putea fi salvat, el trebuie sã
înveþe sã moarã, dar încearcã în acelaºi timp sã
renascã, sã ajungã ºi mai sus: “Pot sã mai reînviu
luminos din el ca pasãrea Phoenix?”
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Scopul final este întregirea. Dupã toate
dezmembrãrile ºi sfâºierile impuse de statutul de
geniu, el trebuie sã înveþe arta de a muri, tocmai
ca sã renascã.
Destinul, care pare sã îl controleze,
devine astfel controlat. Rigoarea, valorile morale
ºi puterea psihicã de care dã dovadã îl ajutã sã
se menþinã pe drumul ales. Poezia în sinea ei este
o rugãciune, însã una stoicã, menitã a-i reaminti
artistului scopul sãu înalt. Faptul cã este numitã
“Odã” ne duce cu gândul la perioada clasicã, la
valorile nemuritoare ale unei epoci apuse,
demonstrând cã la acest fel de nemurire aspirã
ºi el, în ciuda suferinþei pe care este nevoit sã o
îndure.
“De-al meu propriu vis, mistuit mã vaiet, /
Pe-al meu propriu rug, mã topesc în flãcãri…” aceste conflicte interioare sunt ºi ele parte din
destinul poetului. El nu se plânge nimãnui, ci doar
îºi expune propriile alegeri ºi descrie procesul
aproape intim de naºtere a artei – un proces greu
de înþeles ºi accesibil doar puþinilor iniþiaþi care
au reuºit sã accepte cã pentru a-l parcurge trebuie
sã înveþe întâi a muri.

Irina CHIRIÞÃ
clasa a XII-a E
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ODÃ BUCURIEI
Fiecare ºcoalã are, în orice moment al
existenþei ei, un “cel mai vechi profesor titular”.
Am venit prin repartiþie guvernamentalã în liceul
“Unirea” în anul 1983 ºi, deoarece niciunul dintre
profesorii pe care i-am gãsit atunci în cancelarie,
nu mai este în activitate, am devenit acum “cel
mai de demult”.
Uneori am senzaþia cã am obosit de prea
mult suflet, alteori am sentimentul cã nu m-am
implicat suficient. Uneori am certitudinea lucrului
bine fãcut, alteori mã apucã disperarea cã nu voi
termina niciodatã ceea ce am început cândva.
Uneori am nostalgia vremurilor de altãdatã, când
parcã nu exista atâta individualism, când orice
rezultat deosebit era “al nostru”, când lumea
invidia “gaºca zurlie” ºi se înclina cu respect în
faþa fiecãruia, alteori capãt o încrâncenare
nesãnãtoasã ºi-mi vine sã plec…
“Aºa e! Viaþa e un teatru,
Iar noi suntem actorii ei.
Da, dar atunci când eºti pe scenã
Îþi ºtii rolul, ºtii ce vrei,
Pe când pe scena-naltã a lumii
Tu eºti cu rolul ne-nvãþat
ªi nu e nici mãcar sufleorul
Sã-þi sufle când te-ai încurcat!”
(Radu Rosetti )
Dintre toate cele petrecute din 1983 ºi
pânã astãzi, un episod îmi pare a fi cu totul special
ºi determinant în istoria liceului. Ar fi pãcat ca
tinerii sã nu-l cunoascã.
Era sfârºit de decembrie 1989. Þara
fierbea, tineri nevinovaþi mureau împuºcaþi pe
fronturi artificiale, “regizori” versaþi puneau în
scenã “revoluþia”. Peste tot pãrea cã domneºte
haosul, deºi “scena” era o imensã tablã de ºah
pe care acþionau “maeºtrii”. Fiecare instituþie avea
obligaþia sã asigure paza împotriva “teroriºtilor”,
aºa cã, din opt în opt ore, se schimbau
plantoanele (echipe formate din câþiva angajaþi
care apãrau, cu mâinile goale, patrimoniul
încredinþat), inducându-se ideea unei armate
civile responsabile ºi vigilente.
În acest context, în una dintre nopþile
Crãciunului de-atunci, am fãcut o straºnicã echipã
de pazã cu prietenul meu de-o viaþã, prof. Cornel
Noanã (era nou venit în liceu, tocmai de pe plaiuri
vasluiene). Atunci, în holul central al liceului, în
faþa unui pahar cu vin, am stabilit strategia de
readucere a liceului “Unirea” în categoria liceelor
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teoretice (câþi oare mai ºtiu cã în 1977 liceul
“Unirea” a fost transformat de mai-marii
învãþãmântului vrâncean în liceu industrial?!).
Þin minte cã am consumat multã hârtie
fãcând încadrãri, înfiinþând profile, inventariind
profesori tineri, apþi ºi dornici de performanþã…
Toate pãreau a se închega într-un întreg. Lipseau
însã elevii! Toate ºcolile generale din judeþ îºi
îndrumau elevii cei mai buni spre liceul “Al. I.
Cuza”. Ideea a venit spre dimineaþã!

Aveam un casetofon ºi toatã noaptea am
avut ca fundal sonor muzicã clasicã. Am pus o
casetã pe care era înregistratã “Oda bucuriei” ºi
am dat volumul la maxim. Nu vã puteþi închipui
ce acusticã formidabilã are acest hol! Stabileam
atunci înfiinþarea claselor V-VIII. Aveam sã îngrijim
propria “ pepinierã ” de talente ºi, funcþie de
rezultate, avea sã ne caute lumea. A fost mare
scandal atunci în Focºani, deoarece ºcolile
generale rãmâneau fãrã cei mai buni elevi.
Aceastã politicã însã avea sã determine
renaºterea liceului “Unirea” din propria-i cenuºã.
Aºa s-a scris aceastã paginã de istorie a
Colegiului Naþional “Unirea”, drept pentru care
semnez, profesor de matematicã,

Dan POPOIU
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ÎN OGLINDA TIMPULUI
“Amintirile sunt icoanele timpului pierdut” - Mircea Eliade
Am venit în “Unirea” în septembrie 1990,
în urma primului concurs organizat în învãþãmânt
dupã revoluþie. Nu ºtiam, la momentul acela, cã
eram unul dintre cei 33 de profesori nou-veniþi în
cancelaria uniristã în toamna respectivã. N-o
cunoºteam decât pe colega mea de liceu ºi de
facultate, mai mare decât mine cu doi ani, Daniela
Popescu (acum Plãiaºu), dar am fost primitã cu
maximã colegialitate, un gând frumos
îndreptându-se, în mod special, cãtre regretatul
profesor C. Apostolescu care, deºi nu mã ºtia,
a învestit încredere în cea mai tânãrã membrã a
catedrei (aveam doar 25 de ani) ºi mi-a fãcut o
încadrare pe cinste.
Eram mulþi tineri entuziaºti, media de
vârstã de atunci 35 de ani, dornici de a-ºi face o
carierã, ceea ce a generat o puternicã miºcare
de înnoire, de revigorare a liceului. De altfel, în
doar câþiva ani, “Unirea” a ieºit în lume cu o
imagine nouã, adoptând o atitudine orgolioasã,
uneori chiar sfidãtoare, aºa cum erau ºi cei care
reprezentau ºcoala.
Cele mai frumoase amintiri le am din acea
perioadã: prin 1994 s-au organizat primele cursuri
festive, timide, este adevãrat, dar care, în timp
au devenit parte a tradiþiei ºi a emblemei colegiului;
la vreun an dupã, s-a organizat primul bal al
bobocilor (ªi iatã un de suntem astãzi – spectacole
în toatã puterea cuvântului), concursurile
Preuniversitaria
a, C a r e p e c a r e , Z i l e l e
Colegiului, ale Revistei Noastre etc.
Dacã ar fi sã mã opresc la unu-douã
momente care mi-au rãmas întipãrite puternic în
memorie, deºi este o întreprindere extrem de
dificilã, aº alege unul legat de cancelaria noastrã
ºi unul din relaþia mea cu elevii. Poate cã nu sunt
cele mai spectaculoase pentru ceea ce înseamnã
viaþa din “Unirea”, dar ele au o semnificaþie aparte
pentru mine.
Era chiar în toamna lui ’90. Abia venisem
în “Unirea”. Eram speriatã, complexatã chiar de
numele deja consacrate ale liceului, dar mai ales
de cei doi directori de atunci: Cornel Noanã ºi
Dan Popoiu. Ceea ce m-a frapat în cancelarie a
fost falia dintre generaþii: era un grup al profesorilor
tineri (23-35 de ani) ºi unul al celor trecuþi de 50
de ani. Nu ºtiam cã în grupul veteranilor erau
convenþii nescrise, dar respectate de generaþii:
fiecare avea scaunul lui în cancelarie, un sertat
propriu la masa lungã din centrul încãperii, alþii
chiar propriul fotoliu. Nu a fost prea greu sã încalc,
fãrã sã-mi doresc, regulile dumnealor.
În una din zile, am venit mai devreme la
ºcoalã. În cancelarie nu era nimeni, toþi profesorii
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erau la ore. M-am aºezat confortabil într-un
fotoliu, citind un ziar. Dupã ce s-a sunat de ieºire,
a intrat în cancelarie unul dintre colegii veterani,
profesor de istorie, o figurã distantã, care inspira
mai degrabã teamã decât respect în rândul
colegilor, iar printre elevi era recunoscut pentru
intransigenþa dumnealui ºi pentru numãrul mare
de corigenþi din fiecare an. A îndreptat spre mine
un deget acuzator, parcã þintuindu-mã ºi mai
adânc în fotoliu: “Duduie, acela e fotoliul meu! Cum
îndrãzneºti?! Ridicã-te!” Am simþit cã paralizez.
Nu mi se mai întâmplase niciodatã ca un bãrbat
sã facã faþã de mine un asemenea gest de
impoliteþe. Tremurând de indignare, roºie ca focul,
am refuzat sã mã ridic, rãspunzându-i, cred eu
acum, destul de obraznic. ªi ºtiþi ce? Chiar am
înregistrat o victorie, fiindcã domnul coleg ºi-a
schimbat locul, iar obiceiurile acestea au fost
uitate. Oricum, grupul celor tineri stãtea mai mult
pe holul central, fumam (90% dintre noi), beam
cafea, dar mai ales râdeam din tot sufletul ºi
fãceam planuri mari.
Doamne, ce vremuri frumoase!
Celãlalt moment se referã la una dintre
clasele pe care le-am avut din gimnaziu pânã la
finele liceului. Iatã cã anul trecut (2009) s-au
împlinit 10 ani de când au încheiat o perioadã din
viaþa lor ºi ºi-au deschis larg aripile spre un zbor
înalt. Cursul festiv, pregãtit cu mare atenþie ºi
implicare, a fost cel mai emoþionant pentru mine
dintre toate pe care le-am trãit pânã acum alãturi
de elevii mei. Fie cã vorbesc de frumoasele ºi
inimoasele fete din clasã: Roxana Mihalcea,
Irina Nicolae, Maura Buzã, Ana Diaconu (lista
e lungã; fetelor, iertaþi-mã cã nu vã amintesc pe
toate!) sau de bãieþii nu mai puþin frumoºi ºi
deºtepþi: Dan Cibotaru (olimpicul clasei), Mihai
Ungureanu , Cristian Cãrãmidã , Bogdan
Alexe, Emilian Ariton (iertare celorlalþi pe care
nu-i mai scriu aici, dar care nu-mi sunt mai puþin
dragi!), clasa, în întregimea ei, a fost minunatã.
Am fãcut multe lucruri frumoase împreunã
(banchetul a fost extraordinar; cred cã a fost
primul organizat cu toatã seria), dar ceea ce mi-a
rãmas puternic imprimat în memorie este cursul
festiv. Am fost aºa de emoþionatã, fiindcã am
resimþit cu mare durere despãrþirea, finalul. Abia
am putut sã spun câteva vorbe, deºi îmi
pregãtisem o întreagã poveste, cu ochii plini de
lacrimi ºi plânsul abia stãpânit în gât. Ce-i drept,
aº fi plâns în hohote! Era ca ºi când m-aº fi
despãrþit de propriul copil,. Am avut sentimentul
cã m-am maturizat odatã cu ei, cã intram într-o
altã etapã ºi profesional, dar ºi personal.
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Afectiv, cu multe clase am legãturi
profunde (toþi sunt copii frumoºi ºi deºtepþi), dar
cu cei de la a XII-a B, promoþia 1999, cãrora patru
ani le-am fost ºi dirigintã, nu doar profesor de
românã, a fost ceva unic. Dovadã cã, aºa cum
le-am ºi spus la cursul festiv, n-am mai putut lua
o altã clasã la dirigenþie decât dupã câþiva ani; a
trebuit sã mã “vindec” de ei.
Privesc în urmã cu nostalgie. Au trecut,
nici nu ºtiu când, 20 de ani. Constat, cu destulã
amãrãciune, cã s-au schimbat nu doar vremurile,
ci ºi oamenii, adicã ºi noi, cei din 90 deveniþi adulþii,
maturii, veteranii de astãzi. Numai rareori (vezi
momentul special al profesorilor de la balul
bobocilor) mai zvâcneºte entuziasmul de altã
datã. Se stinge însã repede. Sã se numeascã
asta blazare? Sau am îmbãtrânit ºi noi odatã cu
liceul?!

prof. Janet POPOIU

Crezul meu profesional
“Nu-i nici un imperativ mai categoric decât al iubirii. Totul e sã fii dispus sã o primeºti
Simion Mehedinþi
ºi la rându-þi sã o dãruieºti.”
Mã pierd în noianul amintirilor. Nici nu ºtiu
ce simt… Mã regãsesc când tristã, când foarte
veselã, uneori prea puternicã, alteori neajutoratã,
poate mai tãcutã, poate super gãlãgioasã, dar cu
siguranþã suficient de maturã ºi încã tânãrã
sufleteºte.
Cum sã îndrãzneºti sã scrii atunci când
nu stãpâneºti prea bine acest meºteºug, dar mai
ales când ceea ce simþi nu poate fi redat în
cuvinte? ªi totuºi…
Mã întorc în timp ºi vãd cã la orizont se
profileazã un munte de bucurie, împlinire,
neîmplinire, zbor înalt, picaj, entuziasm,
dezamãgire, o cursã continuã spre desãvârºire
în acelaºi pas alert cu tinereþea elevilor.
În septembrie 1988 pãºeam încrezãtoare
în propriile-mi forþe, spre liceul unde simþeam cãmi voi gãsi discipolii pe care orice dascãl doreºte
sã-i formeze. Scãrile ce impun afirmarea,
performanþa, sunt greu de urcat la Colegiul
Naþional “Unirea”, mai ales când sunt ºlefuite,
purtând amprenta marilor geografi cu chemare
divinã – Simion Mehedinþi, pãrintele geografiei
moderne ºi Nicolae Al. Rãdulescu . Aceste
nume de referinþã le pronunþãm cu admiraþie ºi
recunoºtinþã. Ei au învãþat pe bãncile Liceului
“Unirea”, apoi au revenit cu competenþã, dãruire,
talent de excepþie, în calitate de dascãli, pãstorind
generaþii de elevi. Au ridicat ºcoala geograficã
româneascã la cele mai înalte cote.
ªi cum sã nu te simþi însufleþit de astfel
de corifei, pãºind, la propriu, pe urmele lor?
Raporturile profesor-elev nu prezintã numai o
laturã intelectualã. Eu am convingerea cã factorul
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afectiv are o importanþã deosebitã asupra
randamentului intelectual al elevului. Crearea
bunei dispoziþii in clasã reprezintã o condiþie
necesarã pentru evitarea eºecului ºcolar. Fiecare
lecþie se desfãºoarã într-un climat afectiv
particular, iar receptivitatea clasei se coreleazã
cu cea a profesorului. Nu este deloc întâmplãtor
cã profesorul ce dãruieºte multã iubire ºi
înþelegere elevului obþine rezultate bune în
procesul de educaþie ºi nu numai. Eu însãmi am
primit înzecit ºi iubire ºi respect ºi înþelegere ºi
recunoºtinþã, atunci când poate mã simþeam, ca

C. Davidescu, M. Mavrodin, D. Popoiu, S. Marin
M. Dochia, A. Popa, A. Manole, L. Vrabie (1988)
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om, confruntatã cu probleme fireºti
de sãnãtate, afective, materiale,
dându-mi puterea sã continui
cursa. Am ºtiut mereu cã mã pot
bizui pe EI în devenirea spre
mâine.
Le mulþumesc tuturor
generaþiilor deasupra cãrora s-au
ridicat câteva nume ce-au strãlucit
la concursuri ºcolare: Crãciun
Marius, Dragu Anca, Sufragiu
Diana, Spânu Alina, Ungureanu
Otilia, Cãlin Daniela, Florin Cristea,
Mocanu Aura, Furnaris Florin,
Amalia Voicu, Urban Diana,

Cernescu Decebal, Isac Luminiþa,
Trif Ionuþ, Petrov Cristina, Lazãr
Nicoleta ºi nu numai… nu se poate
trece cu vederea prezenþa în liceu,
în calitate de elevã de excepþie, ºi
apoi profesor de geografie cu
vocaþie, Mariana Pecetescu.
Puterea caracterului stã în
dragoste, iar atunci când este
reciprocã, între profesor si elevi,
drumul spre desãvârºire pare mai
uºor, mai puþin obositor.

prof. Aneta POP
A
POPA

O istorie fãcutã din amintiri
IONUÞ NISTOR - Absolvent al Colegiului Naþional “Unirea”, promoþia
1994-1998, Ionuþ Nistor a urmat cursurile Facultãþii de Istorie de la
Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaºi. Obþinerea diplomei de master ºi o
scurtã carierã didacticã i-au întãrit convingerea cã poate aborda cu
succes cariera universitarã. Astfel, în anul 2007 reuºea sã devinã asistent
la Catedra de istorie contemporanã, pentru ca 2008 sã-i aducã titlul de
doctor în ºtiinþe istorice. Ionuþ Nistor a acceptat, ca un adevãrat unirist,
sã punã pe hârtie câteva dintre gândurile ºi amintirile din timpul liceului,
deºi remarcabil este debutul sãu ºtiinþific - prima carte.
“Ce vrei sã faci mai departe? – mã întrebã
profa de chimie, privindu-mã cu un amestec de
milã ºi indignare, dupã încã o experienþã ratatã ºi
o formulã scrisã anapoda. “Mie îmi place istoria
ºi vreau sã dau la Unirea!” – îi rãspundeam timid,
dar mândru de alegerea mea. Eram convins cã
între pereþii aceia cãrãmizii îmi aflam scãparea,
puteam sã mã refugiez în pasiune, atât cât poate
ea exista la 14 ani ºi puteam sã citesc în voie.
Dupã concursul de admitere, pe care lam trecut cu emoþii, mai ales la proba de
matematicã (atunci mi se pãrea de neînþeles,
astãzi o respir în fiecare zi alãturi de soþia mea),
m-am trezit actor în propria piesã, într-un decor
creat la jumãtatea veacului al XIX-lea, cu sãli
înalte ºi coridoare lungi. Mi-am cunoscut apoi
colegii de scenã, cu care am format, pe rând o
gaºcã nebunã ºi o mare familie. Am cunoscut ºi
regizorul (doamna dirigintã Carmen Atarcicov),
care avea sã ne îndrume patru ani ºi care mi s-a
pãrut din prima clipã cã ºtie totul despre istorie.
ªi am început sã învãþãm. Am învãþat mai
întâi sã fim oameni, sã îi respectãm pe cei din
jurul nostru, sã le fim aproape la greu. Am învãþat
sã îi ajutãm pe cei mai sãraci ºi mai nãpãstuiþi
decât noi ºi sã mergem de sãrbãtori la o casã de
copii, pentru a le oferi celor de acolo, din puþinul
nostru, mãcar un zâmbet.
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Am învãþat istorie, geografie, literaturã,
chiar ºi matematicã, atunci când, prin clasa a XIa, se zvonea cã s-ar desfiinþa profilul nostru ºi se
pregãteau inspecþii la ore. ªi sã-l fi vãzut atunci
pe proful de mate cum se uita la clasa care parcã
înnebunise, care îºi învãþase lecþia ºi care se
înghesuia la tablã sã rezolve ecuaþii.
Am învãþat sã curãþãm parchetul cu ciobul
de sticlã, am învãþat câþi cai au murit la bãtãlia de
la Vaslui sau cum sã faci sã tacã un cãþel pitit în
bancã, la ora de logicã. În 2008 s-au împlinit 10
ani de când am absolvit Liceul Unirea, iar timpul
m-a prins alãturi de vechea mea pasiune. Astãzi
predau istoria la Facultatea din Iaºi, mi-am dat
doctoratul, iar tema cercetatã “Problema aromânã
în raporturile României cu statele balcanice 19031913” s-a transformat, de curând, în carte.
Citind documente, mãrturii din trecut,
amintiri ale unor oameni politici sau scriitori,
uitându-mã, totodatã, în jurul meu, mã conving în
fiecare zi, cã trecutul face parte din destinul
nostru, ca oameni ºi ca popor, cã el trebuie
cunoscut, analizat, înþeles. Istoria, privitã astfel,
nu este o sumã de date, ci este înþelesul propriei
noastre deveniri, este o posibilã explicaþie pentru
ce ni se întâmplã azi.

Ionuþ NISTOR
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Amintiri de la REVISTA NOASTRÃ
erau distinºi universitari, nume cu greutate ale
clasicismului românesc: Mihai Nichita, Eugen
Cizek, Dan Sluºanschi, Lucia W
ald (decedaþi
Wald
între timp), Gheorghe Ceauºescu , Gabriela
Creþia, Constant Georgescu, Marian Ciucã.
Un numãr, între altele, care poate fi citit ºi astãzi
cu plãcere, dar ºi cu reale foloase intelectuale.
Mai apoi, dupã decembrie 1989, am
continuat colaborarea, rãspunzând astfel, în
câteva rânduri, solicitãrilor distinsului meu coleg,
Toader Aioanei. Asta pânã în 1997, când am
decis sã mã transfer la Liceul “Unirea”. Recunosc,
unul dintre motive, poate cel mai puternic, a fost
Revista noastrã
“Revista
noastrã”. Deºi, e adevãrat, experienþa
mea în materie de gazetãrie era modestã. Colegii
au avut încredere în mine ºi nu voiam sã-i
dezamãgesc. Fireºte, era ºi o problemã de
orgoliu, aºa cã... am trecut la fapte. Aºa a apãrut
nr. 6 din 1997 dedicat, în mare parte, lui
Eminescu, în tentativa de a reînnoda tradiþia
reprezentatã de Petrache Dima. Cu toate cã mam strãduit, cu toate cã am fost ajutat îndestul,
numãrul a ieºit inegal ºi indecis. Cu bune ºi cu
rele, cu stângãcii, dar ºi cu momente de calitate.
Câteva lururi pozitive meritã reþinute: a crescut
numãrul colaboratorilor elevi, a apãrut o anchetã
pe tema “Eminescu ºi scoala de azi” (o intenþie
bunã compromisã de convenþionalismul
declaraþiilor, poncifelor ºi locurilor comune) la care
au participat elevi ºi profesori de la Liceul
Industrial nr. 2, Al. I. Cuza, Unirea, Mihail
Kogãlniceanu, Liceul Pedagocic.
Sã mai adaug faptul cã, dintre
colaboratorii de acum, unele nume
vor confirmã în anii urmãtori,
fãcând o carierã respectabilã:
Adrian Stoicescu , asistent al
Universitãþii din Bucureºti, Liana
Pãtraº, redactor la Realitatea TV,
Ana Maria Cornilã , eseistã,
profesoarã de literaturã românã,
autoarea unei cãrþi bine primite de
criticã (“Reverii critice ”, 2007),
Ioan T
udor Leu, cercetãtor,
Tudor
cadru de nãdejde la o universitate
din S.U.A., Iulia Popovici, critic
dramatic, membrã a UNITER,
autoarea unei cãrþi (“Un teatru la
marginea drumului”, 2008).
Dupã Mihai Eminescu ,
fãrã o ordine anume sau
24 ianuarie 2006 - Lansarea Revistei Noastre respectând un calendar al
aniversãrilor, au urmat M. Preda,
Ioan Denciu, Florin Paraschiv, Florinel Agafiþei, Mircea Dinutz,
L.
Blaga , G. Bacovia , Camil
Adrian Botez, Gheorghe Zaharia, Daniela Plãiaºu

Pentru mine, în bunã mãsurã, viaþa
colegiului aproape se confunda cu viaþa revistei.
Atunci când am fost solicitat, m-am angajat cu
toatã fiinþa, cu tot ce ºtiam, cu seriozitate ºi atâta
pricepere câtã aveam.
Am “crescut” de la numãr la numãr, m-am
maturizat ºi am înþeles cã nu ajunge sã-þi placã
un lucru ºi sã munceºti; mai trebuie sã ai idei,
ºansa unor colaboratori de valoare, o atmosferã
caldã, stimulativã, încredere în tine ºi-n cei care
te înconjoarã... Cu plãcere fãceam ºi orele de
clasã, care uneori ieºeau, alteori nu. Cam asta
s-a întâmplat ºi cu revista. Ca sã iasã, trebuie sã
vrei cu adevãrat, sã-þi urmãreºti cu tenacitate
obiectivele, atunci când condiþiile sugerate mai
sus sunt (aproximativ) îndeplinite. Desigur,
acestea sunt condiþiile ideale care, rareori, coincid
cu cele reale.
Revista noastrã
Am colaborat la “Revista
noastrã” într-o
vreme când nici nu puteam visa cã voi lucra
vreodatã ca profesor al Liceului “Unirea”. Mai întâi
cu un articol de atitudine: “Unde a dispãrut teatrul
antic?” în martie 1988, mai apoi cu un articol
despre Ion Creangã , înþesat de truisme, în
decembrie 1989, dar ceea ce mã salveazã în
proprii mei ochi este faptul cã am contribuit la
realizarea unui numãr special dedicat
umanismului greco-latin (ianuarie-martie 1989),
salutat ºi elogiat de cele mai importante reviste
culturale la acea datã. Cei mai mulþi dintre
colaboratorii la acest numãr, contactaþi de mine,
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Petrescu ºi Liviu Rebreanu, la care au trudit
elevi ºi profesori, punând în miºcare multe energii
pozitive, dar ºi suficiente orgolii care s-au ciocnit
la temperaturi înalte. Totul a fost spre binele
revistei, deºi e de presupus cã o armonizare a
forþelor ar fi sporit valoarea fiecãrui numãr în parte.
Chiar ºi aºa, de fiecare datã, într-un fel sau altul,
mi-au stat alãturi colegii de catedrã, dar ºi cei de
la catedrele de matematicã ºi informaticã, fizicã,
chimie, biologie, istorie, geografie...
Nu ºi-ar avea rostul sã analizez toate
numerele, la care am avut responsabilitatea
concepþiei, transpuse în act de cãtre mine ºi
colegii mei, dar câteva lucruri sunt limpezi. De la
numãr la numãr, s-a creat un echilibru necesar
între spaþiul tipografic alocat problemelor culturale,
la care ne obligã o nobilã tradiþie ºi spaþiul acordat
ºcolii, problemelor legate de trecutul, prezentul ºi
viitorul ei. Pe de altã parte, ne-am strãduit sã
gãzduim materiale de un maxim interes publicistic
ºi cultural, oricând publicabile în marile reviste ale
þãrii ºi uneori am reuºit, atrãgând colaboratori de
mare prestigiu sau publicând interviuri ce
depãºesc interesul de moment, conjunctural sau
dictat de orgolii zonale.
Au rãmas inedite pânã astãzi interviurile
realizate de Sorin Preda , cunoscut ziarist ºi
scriitor ºi cu subsemnatul, la care au rãspuns
Ilinca Baltag (modelul pentru personajul feminin
din “Moromeþii”) ºi Alexandru Preda, fratele mai
mic al prozatorului. Un interviu dens ºi substanþial
oma,
au publicat Ana Maria Cornilã ºi Elena T
Toma
avându-l ca invitat special pe prof. univ. dr.
George Gana, autorul unei impresionante ediþii
critice L. Blaga. În 2006, Ion Panait a publicat
un interviu inedit acordat de Grigore Vieru
poetului vrâncean în aprilie 1989. La capitolul
“Colaborãri cu care ne mândrim” mai figureazã
conf. univ. Dr. Adrian Definei, de la Facultatea
de Fizicã a Universitãþii din Bucureºti, conf. univ.
oineag Meran de la Universitatea
dr. Aurelia V
Voineag
din Iaºi, care a prezentat, tradus ºi comentat pe
Jose Saramago, laureat al Premiului Nobel pe
1998, Constantin Cãlin care a publicat în 2003
un fragment din “Dosarul Bacovia”, vol. II, “O
descriere a operei” (ce va apãrea în 2004) ºi
Theodor Codreanu cu un fragment din cartea
sa, apãrutã în cursul anului 2003, “Complexul
Bacovia”, ambele considerate, la aceastã orã,
cele mai valoroase contribuþii la cunoaºterea
operei bacoviene din ultimile douã decenii. Nu ne
e permis a uita contribuþiile substanþiale ale
personalitãþilor vrâncene: Carmen Sãpunaru ,
cadru universitar doctor în mitologie comparatã,
Universitatea din Osaka (Japonia), Adrian
Botez, doctor în litere, Florinel Agafiþei, doctor
în indianisticã, ce ne-au onorat cu traduceri, studii,
eseuri.
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Atâta timp cât am purtat rãspunderea unui
numãr sau altul, am iniþiat, reluat ºi susþinut mai
multe rubrici, între care unele au fost inspirate de
seria a II-a a Revistei (1972-1990): “Dascãlii
noºtri”, “Au fost elevii noºtri”, “Dintre sutã de
catarge”, “ Ancheta Revistei Noastre ”. Altele
aveau rostul sã þinã revista în realitatea vie, atât
de bogatã ºi, mai ales, promiþãtoare a ºcolii:
“Adolescentul în real”, “Jurnal de dascãl”, “Din
colegiu adunate ºi iarãºi la lume date”. Dintre
profesori au fost prezentaþi: Virgil Huzum ,
Corina Ciucu , Gheorghe Zaharia , Enache
Pãtraºcu, iar dintre elevi: Silvia Cernea, Daniel
Cibotaru , Nicola Onose , Carmen Istrate ,
Cezar Cherciu, Andrei Budescu . La rubrica
“Remenber” au fost evocaþi, cu toatã deferenþa:
Petrache Dima ºi Nicolae Al. Rãdulescu.
Nu în ultimul rând, am avut în vedere
traducerile: Bacovia, Blaga în englezã, franceza,
germanã, italianã, mai întotdeauna realizate de
elevi. Dar nu numai. Uneori au fost realizate, cu
profesionalism, traduceri din limba latinã (Alin
Bogdan Tãtaru), din limba portughezã (Aurelia
Merlan ), din spaniolã (Iulia Popovici ), din
japonezã ( Carmen Sapunaru ), din arabã
(Raluca Al. Hadad). Rubrica “Orientalia” aveau
rostul sã deschidã o “fereastrã” spre o spiritualitate
puþin ºi superficial cunoscutã, sã provoace
curiozitãþi intelectuale, dupã cum “Adolescentul
în real” (rubrica sugeratã de Daniela Popescu
în urmã cu un deceniu) ºi “Ancheta Revistei
Noastre” aveau rolul sã-i întoarcã pe tinerii cititori
asupra propriei realitãþi, împingându-i spre un
necesar spaþiu al reflecþiei.
A fost mult? A fost puþin? Un lucru e sigur. Se
putea face mai mult, mai bine, mai substanþial.
Pasiune ºi abnegaþie au existat. Uneori a fost
nevoie de sacrificii (neºtiute de elevi), alteori de
multã putere interioarã pentru a continua. Dar
întotdeauna am trãit bucuria de a fi marcat
succesele elevilor ºi profesorilor-îndrumãtori la
marile competiþii ºcolare: Elena Calistru ºi
Carmen Atarcicov , Radu Marin ºi Marilena
Oprea, Virgil Petrea ºi Cornel Noanã, Adrian
Relu Iuga ºi Dan Popoiu, Denisa Hapãu ºi
Maria Dochia.
Am dat Cezarului ce i se cuvenea.
Acum, la final, nu mai sunt multe de
adãugat. Îmi place sã cred cã am lãsat câteva
semnificative repere în urma mea, în speranþa cã
eforturile mele n-au fost zadarnice. Au fost lucruri
bune, dar ºi mai puþin bune. Cine va cerceta
cândva arhivã, va judecã singur. Îmi rãmân
amintirile, probabil cele mai tulburãtoare, care nu
se prea lasã “prinse” în cuvinte. Tot e ceva.

prof. Mircea DINUTZ
87

CNU ÎN LUME

Patru noi premii
pentru teatru în limba englezã
Iaºi 2009
“We are nothing. Mankind is all. By the
grace of our brothers we are allowed to live. We
exist through, by and for our brothers” care sunt...
actorii... din punctul de vedere al unui “scenarist”
(folosesc ghilimelele, nu din lipsã de respect, ci
pentru cã nu am avut niciodatã aspiraþii mãcar
în a considera aceastã activitate un hobby). De
aceea, nu voi scrie nici despre “ Cum am
ÎNCE.
ÎNCE...rcat sã scriu” sau “Cum (nu) am devenit
scenarist”, ci despre un grup care reunea actori,
unii fãrã experienþã scenicã anterioarã, alþii cu
un deosebit simþ al umorului pentru care a juca o
dramã a fost o adevãratã provocare.

Rezultatul a fost pe mãsurã ºi, dacã
regimul totalitarist însufleþit în scenariu s-a
Best
destrãmat în 15 minute de reprezentaþie “Best
actor
actor” (premii câºtigate de Adrian Dima XII E ºi
Gabriel Chirilã XI D) într-un “Best
Best original
script
script” (adaptare realizatã de cãtre subsemnata
dupã romanul “Anthem” al lui Ayn Rand), cele
(pentru cã statisticile au rãmas pe scena “Spoken
English” - MATE) echipe adverse au rãmas pe
locurile secunde, iar “Anthem” a rãsunat peste
First prize
Iaºi ca deþinãtor al unui “First
prize”. Însã ce a
rãmas viu e tot glasul conºtiinþei de sine:
Liberty 2: We said: We are one… alone…
and only… and we love you who are one…
alone… and only.
Equality 1: We knew that the mistake was
the lack of the Unspeakable Word.
Equality 2 (with enthusiasm): And we were
free to mention it. Because we were the ones
who rediscovered it…
Equality 1 and 2 to the public shout: “I”
“I”,
and then to the judges: “This is the sacred
word: Ego
Ego!”.

Alexandra ALST
ANEI
ALSTANEI
Echipa, îndrumatã de doamna
profesoarã Irina Bicescu
Bicescu, a fost formatã
din Adrian Dima (XII E), Gabriel Chirilã
(XI D), Diana Mereoiu (XII B), Andreea
Munteanu (XI B), Ruxandra V
ulpoiu (XI
Vulpoiu
B), George Dan (XI B), Andreea Matei
(XI B), Roxana Mancaº (XI B), Marius
Dumitrescu (XI B) ºi Georgiana Nedelcu
(XI F); cum era de aºteptat, la oameni
mulþi... idei multe, iar (behind the scenes),
sugestiile contrare ºi permanente erau pe
cale sã devinã obstacole iremediabile. Dar
poate Iaºiul cu mireasma lui de aprilie sau
poate subiectul delicat pe care îl avea
scenariul sau... au hotãrât sã ne
împachetãm salopetele muncitoreºti ºi sã
ne încercãm “dramatic” norocul.
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SNAC - GÃLÃCIUC IULIE 2009
Sistemul Naþional de Acþiune Comunitarã – “SNAC
SNAC România
România” – este o organizaþie
româneascã neguvernamentalã care promoveazã activitãþi de voluntariat, realizat de elevi,
studenþi, cadre didactice, în sprijinul grupurilor dezavantajate cu scopul incluziunii sociale în
comunitãþile locale.
SNAC - România
Tabãra de la Gãlãciuc a gãzduit o astfel de activitate în iulie 2009, “SNAC
România”
având ca parteneri profesori ºi elevi din Marea Britanie. La aceasta au participat ca voluntari ºi
elevi ai Colegiului Naþional “Unirea”: Valentina Bacalu, Mãdãlina Grigore, Roxana Magadan
rifan (clasa a XI-a F).
(clasa a XII-a F) ºi Ingrid Boeru, Daniela Lupu, Daniela T
Trifan
Timp de douã sãptãmâni voluntarele uniriste au asistat copiii cu dizabilitãþi în atelierele de
dramã, aromaterapie ºi ca lideri de grup. Au cunoscut o lume despre care nu ºtiau cã existã, au
învãþat cã între tristeþe ºi bucurie, fericire ºi nefericire existã o graniþã extrem de labilã, au legat
prietenii ºi au primit aprecieri pentru modul de implicare ºi cunoºtinþele de limbã englezã.
prof. Carmen Atarcicov
Eram la sfârºitul clasei a X-a când am aflat
cã o sã facem parte dintr-o acþiune de voluntariat
la care ne înscrisesem nu de mult. ªtiam cã este
vorba despre câþiva copii cu probleme, însã nu
ºtiam la ce sã ne aºteptam exact. Oricum eram
entuziasmate ºi nerãbdãtoare sã oferim tot ajutorul
nostru, chiar dacã nu ºtiam în ce constã acest
ajutor.
Luni, 6 iulie, 2009. Era ziua cea mare, ziua
plecãrii noastre. Ne-am întâlnit în faþa centrului de
copii cu alþi voluntari pe care nu îi cunoºteam. Era
clar cã nu eram singurele “neºtiutoare” de acolo.
Majoritatea voluntarilor erau elevi ca ºi noi, mai
mult sau mai puþin pregãtiþi sã înceapã o astfel de
acþiune.
Spre searã a sosit ºi autocarul. Un domn
cu ochelari ºi cu barbã ne-a întâmpinat la uºa lui.
Era un bãrbat înalt, zvelt, de vârsta a doua, purtând
un aer de eleganþã ºi bunã dispoziþie în acelaºi
timp. Privindu-l, te izbeai de un zâmbet larg, chiar
prea larg pentru vârsta sa. În pantaloni scurþi ºi în
sandale, pãrea gata de distracþie ºi aºteptam sã
spunã o glumã sau sã imite vreun personaj de
desene animate. Însã, în momentul urmãtor, te
surprindea cu seriozitatea lui de “om mare”. La
auzul unui “Hello!” încrezãtor ºi cordial ne-am dat
seama cã acela era coordonatorul englez, domnul
Graham.
În autocar i-am întâlnit ºi pe voluntarii
englezi. Toþi ne-am aºteptat sã avem parte de
acelaºi “Hello!” cordial, însã nu a fost aºa. Timoraþi
ºi noi ºi ei, nu ne-am permis decât un schimb de
priviri, exceptând voluntarii români care deja îi
cunoºteau din anul anterior. Searã am ajuns la
Gãlãciuc, tabãrã de copii, aflatã nu departe de
oraºul Focºani. Cunoscusem englezii, tabãra ºi
mâncasem chiar bine la cantinã. Însã unde erau
copii?
Marþi, 7 iulie - Festivitatea de deschidere
a Taberei de varã SNAC 2009, Gãlãciuc. Acea zi
era cu adevãrat ziua punerii bazei muncii noastre.
Atunci am cunoscut copiii pentru care ne aflam
acolo ºi cu care urma sã ne petrecem urmãtoarele
douã sãptãmâni. Prima impresie: confuzie totalã,
teamã, curiozitate, incertitudine. Vedeam deodatã
în jurul nostru o mulþime de persoane despre care
nu ºtiam nimic. Nu aveam nicio idee despre cum
urma sã reacþionãm la contactul direct cu fiecare
copil. Cine erau în definitiv acei copii? Copii mari,
copii mici, fete, dar ºi bãieþi, copii sãnãtoºi, dar în
acelaºi timp bolnavi, copii triºti, dar ºi veseli: erau
doar niºte copii.
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Fiecare dintre noi am primit diferite sarcini.
Unii eram lideri de grup. Ca lider trebuia sã ai
grijã ca echipajul tãu sã ajungã la fiecare atelier
de lucru. Punctualitatea era un lucru foarte
important pentru englezi, aºa cã liderii erau
responsabili ca toatã lumea sã se afle la ora
exactã, la atelierul respectiv.
Aveam cinci ateliere: aromaterapie, dans
ºi muzica, sport, abilitãþi practice ºi teatru. Dintre
acestea doar patru trebuiau parcurse în fiecare
zi. La aromaterapie voluntarii trebuia sã le ofere
copiilor masaje care îi mai relaxau ºi îi faceu sã
mai uite de problemele lor zilnice. Unii dintre ei
adormeau. Asta înseamnã cã le plãcea.
La dans ºi muzica era clar ce aveam de
fãcut. Copiii erau de asemenea încântaþi de
jocurile ºi dansurile de acolo. Au învãþat chiar ºi
cântece în englezã, ceea ce l-a bucurat tare mult
pe domnul Graham care nu scapa din ochi nicio
activitate.
La sport, copiii deseori practicau jocurile
lor preferate ca fotbalul, handbalul sau chiar
baschetul, însã respectau întrutotul setul de
exerciþii fizice care trebuiau fãcute la începutul
fiecãrei ore.
În ora de abilitãþi practice, copiii erau
creativi, desenând, pictant sau modelând. Aici,
am descoperit cã mulþi dintre ei aveau talent la
desen ºi se descurcau mai bine decât noi. Aºa
cã, la sfârºitul taberei, expoziþia lor a fost una
dintre cele mai frumoase ºi mai originale vãzute
de noi pânã atunci. În cadrul atelierului de teatru
copiii se jucau, bucurându-se de tot felul de jocuri,
unul mai interesant decât altul. Însã, pe parcursul
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sãptãmânii, jocurile vechi erau înlocuite cu altele
noi, tocmai pentru a nu interveni plictiseala.
A existat o intensã implicare din partea
copiilor, iar noi, voluntarii, începeam sã
luãm din ce în ce mai mult în serios
ceea ce fãceam acolo: lucruri banale,
dar care necesitau un mare efort din
partea copiilor. Erau destui care
renunþau la primul obstacol. Noi eram
cei care le arãtãm cã nu este obstacol
peste care nu poþi trece, mai greu sau
mai uºor. Le arãtãm cã adevãratele
succese nu sunt acelea care se
întâmplã peste noapte, ci acelea la
care lucrezi din greu ºi, cu toate cã
nu ai ajuns unde þi-ai dorit, dupã ceva
timp, realizezi cã toate munca ºi
sacrificiile peste care ai trecut,
reprezintã adevãratul succes. Pentru
noi a fost o lecþie de viaþã. Aceºti copii
trebuiau însã aduºi mai aproape de
normalite. Chiar dacã ei se confruntau zilnic cu

diverse probleme, trebuia sã le arãtãm ca ºi ei
pot dansa, pot desena ºi se pot juca ºi chiar pot
face multe lucruri pe care oamenii le fac în mod
obiºnuit. Conteazã sã vrei iar noi
eram acolo sã-i facem sã îºi
doreascã aceste lucruri.
Ultima zi a fost una cu o
puternicã încãrcãturã emoþionalã.
Cea mai intensã din cele douã
sãptãmâni. Momentul despãrþirii de
copii a trezit în toþi tristeþe ºi un
sentiment al neputinþei ºi al
inevitabilului.
Acum, de fiecare datã când
vorbim cu ei, copiii, ne dãm seama
cã ceea ce am realizat a însemnat
mult în viaþa lor. Am oferit ce era
mai bun ºi mai sincer din noi ºi am
primit mult mai mult. Am aflat lucruri
noi, am cunoscut oameni noi, am
învãþat sã lãsãm de o parte
egoismul ºi indiferenþa.

Daniela LUPU
clasa a XI-a F

Un matematician român în China
Salut! Mã numesc Mihai Munteanu ºi
în urmãtoarele rânduri am sã vã împãrtãºesc din
impresiile rãmase în urma cãlãtoriei în China. Am
participat la începutul lunii noiembrie, a anului
trecut, la un concurs internaþional de matematicã
în China ºi cu aceastã ocazie am încercat sã mã
bucur ºi sã observ în cele douã sãptãmâni de
stat în Orientul Îndepãrtat lucruri inedite. Ideea
generalã ce mi-a fost inoculatã este cã Europa
nu are nicio legãturã cu Asia, suntem douã specii
diferite, aproape din toate punctele de vedere:
morfologic (cu excepþia faptului cã ºi noi ºi ei
suntem bipezi, nu prea semãnãm), cultural (cãci
la baza mentalitãþii lor se aflã cu totul alte virtuþi),
spiritual (comunismul îi transforma în roboþi). Aº
începe acum sã o iau pe firul cãlãtoriei, cãci miar fi mult mai uºor.
Vã zic în primul rând un sfat: dacã ajungeþi
în China, încercaþi sã nu vã pierdeþi paºaportul
cã nu prea mai plecaþi. Aceastã primã peripeþie,
care se referã la pierderea paºaportului de cãtre
unul din elevi în multietajatul aeroport Beijing, a
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deschis seria. Cu mult noroc, am reuºit sã gãsim
acest paºaport cu toate cã am pierdut avionul
spre locaþia finalã ºi a trebuit sã stãm 7 ore în
aeroport (astfel cãlãtoria Focºani-Guiyang a durat
30 de ore). În cãutarea acestui paºaport, am
descoperit un lucru enervant, în acel aeroport
erau doar doi chinezi care ºtiau foarte puþinã
englezã ºi care ne-au salvat, cãci altfel rãmâneam
blocaþi acolo vreo douã zile. Când am ajuns întregi
la destinaþie, eram frânt, dar fericit ºi plãcut
impresionat de condiþiile de cazare, hotel de 5
stele. Cu toate cã eram foarte obosiþi, nimeni nu
putea sã doarmã, în România era ora 16:00. A
doua zi am dat piept cu mâncarea, care ne-a
convins sã consumãm pepene timp de douã
sãptãmâni la toate cele trei mese. Mâncarea
chinezeascã este în primul rând scârboasã ºi în
al doilea rând foarte iute.
Pe timpul ºederii noastre, chinezii ne-au
dat un ghid, care, în primele zile ne-a enervat
pentru cã înþelegea ce voia el (din cauzã cã nu
avea o englezã foarte performantã), dar mai apoi
ne-a ajutat în relaþiile cu cei care nu ºtiau engleza.
În acelaºi timp ºi noi l-am ajutat pe el, cãci, când
am plecat, engleza lui era mult mai bunã. Acest
ghid ne-a plimbat prin oraº, dar ne-a dus ºi în
excursii, cãci echipajul României a venit cel mai
devreme. În excursii am descoperit cã, în China,
omul a intervenit în naturã, turnând beton oriunde
a putut. Acest lucru m-a impresionat într-un mod
neplãcut, având în vedere frumuseþile naturale de
la noi din þarã. În oraº, nu aveam voie sã mergem
decât însoþiþi de cãtre ghid sau urmãriþi de cãtre
poliþie (ei crezând cã noi nu ne dãm seama, sau
pur ºi simplu neinteresându-i acest aspect).
Oriunde mergeam în oraº, toatã lumea se uita la
noi, eram niºte extratereºtri în China, fiind singurii
europeni. Oraºul Guiyang este unul dintre oraºele
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moderne ºi totodatã un oraº de munte, cu toate
acestea mizeria ºi poluarea erau în floare. Ce
vedem noi în filme, zgârie-nori ultramoderni,
fântâni arteziene, foarte rar, în realitate (cel puþin
acolo nu erau). În schimb existã magazine foarte
mari din 10 în 10 metri, precum ºi biºniþari de rând
care vând ceasuri, bijuterii la preþuri de nimic, doar
ºtim cã în China este cea mai mare industrie a
imitaþiei. O altã activitate zilnicã, ce mie îmi plãcea
sã o fac, era sã stau la geam (la etajul 19) ºi sã
observ traficul dintr-o intersecþie destul de mare.
Era un amuzament total, cãci singura regulã de

circulaþie este sã nu calci pe nimeni ºi deci
fiecare o luã pe unde voia. Mã bucur cã am avut
ocazia sã merg pânã acolo ºi în acelaºi timp
mã bucur cã deºi aceastã cãlãtorie a fost acum
3 luni, încã stârneºte interes.
Am sã închei aceastã paginã,
indemnâdu-vã sã participaþi la o astfel de
experienþa, dacã aveþi ocazia, mãcar sã vã
amuzaþi de ce vedeþi.

Mihai MUNTEANU
clasa a XI-a C

Vis de Paris
12 mai
mai: îmi amintesc cã primul lucru pe
care l-am simþit când am ajuns a fost o mireasmã
nouã ºi specialã… altceva, alt oraº, ºi nu oricare,
ci unul din cele mai frumoase ale lumii, Paris.
Ploua, dar am încercat sã fiu atentã la
toate detaliile în drumul cãtre hotel, toate strãzile,
toate clãdirile, toþi oamenii care au trecut prin faþa
mea, necunoscuþi, obiºnuiþi de mult timp cu oraºul
în care locuiesc.
Prima destinaþie, catedrala Notre Dame,
mult mai frumoasã ºi mai mãreaþã decât în poze.
Cele trei portaluri imense, prin care au trecut
milioane de turiºti ºi credincioºi ne-au introdus
într-un spaþiu special, unde lumina lumânãrilor e
însoþitã de ºoaptele de uimire ºi rugãciune ale
oamenilor. Lumina de afarã pãtrunde prin vitraliile
mari ºi frumos colorate, aducându-þi instant o
stare de calm ºi liniºte interioarã…
Apoi Cartierul Latin, Pantheonul, unde
sãlãºluiesc mormintele marilor personalitãþi
precum Voltaire, Hugo, Rousseau, Zola, Malraux,
Pierre et Marie Curie... Tot aici ne întâmpinã
Sorbona ºi deviza ospitalierã “ Hic et ubique
terrarum”.Jardin du Luxembourg, parcul în care
se aflã clãdirea Senatului, oamenii relaxaþi pe
scaunele rãspândite peste tot, raþele plimbânduse nestingherite pe lacul artificial din centru, sub
privirile unei imense sculpturi în formã de cap
uman numitã “Le Profète”.
Turnul Eiffel… imens, complicat, o
adevãratã piesã de arhitecturã. Liftul ne-a dus
pânã în vârf în timp ce soarele pãrãsea oraºul lui
Napoleon ºi aprindea mulþimea de lumini în
vãzduh.
13 mai
mai: decernarea premiilor în clãdirea
Marinei Naþionale, situatã în Place de la Concorde.
Am fãcut cunoºtinþã cu alþi adolescenþi din þãri
precum Mexic, Madagascar, Anglia ºi Portugalia.
Am avut emoþii atunci când mi-a fost înmânat
premiul ºi m-am gândit constant la pãrinþii mei,
care m-au ajutat sã ajung aici.
Scriitorul Jean Raspail ne felicitã ºi ne
citeºte un eseu inspirat de “ailleurs”, unul din cele
10 cuvinte alese în 2009 pentru a celebra
Francofonia. Pentru mine, cuvântul magic, graþios
ºi profetic care m-a adus aici este “vision”.
Ne-am plimbat cu un mic vas de agrement
pe Sena, ne-am pus o dorinþã sub Pont Marie.
14 mai
mai: mergem la Versailles, pentru a
vizita Palatul, un labirint în care te pierzi cu plãcere
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ºi iþi imaginezi cum Louis XIV se plimba prin Sala
Oglinzilor, mergea la culcare în patul cochet cu
baldachin, privind de la fereastrã grãdinile pline
cu flori. Am vãzut pentru prima datã portocali, am
admirat faimoasele “jardins à la francaise”, în
geometria lui Le Nôtre. Versailles în sine este un
oraº mic, un fel de frãþior al Parisului, deoarece
cafenelele cu mãsuþe rotunde sunt nenumãrate,
verdeaþa, parcurile predominã ºi totul este învãluit
în mirosul plãcut de patiserie.
Domul Invalizilor cu giganticul mormânt al
lui Napoleon, prea mic pentru personalitatea
acestuia ºi devotamenul faþã de poporul francez.
“Je désire que mes cendres reposent sur les
bords de la Seine, au milieu de ce peuple francais
que j’ai tant aimé.”
Muzeul Orsay: Degas, Monet, Manet, Van
Gogh, Gaugain, Matisse, Renoir, ToulouseLautrec...
La Luvru, pe care l-am admirat pe
dinafarã, din lipsã de timp, ne-am odihnit puþin
lângã piramida de sticlã a lui Pei, care, împreunã
cu masiva ºi vechea clãdire a muzeului,
formeazã un contrast cu adevãrat desãvârºit.
15 mai
mai: Montmartre, Basilica SacreCoeur, liniºte ºi vitralii superbe, credincioºi, turiºti,
ºi un “ocean” de lumânãri.
“Paris ne s’est pas fait en un jour”. Fiecare
piatrã, fiecare detaliu are în urmã secole de
civilizaþie ºi de culturã care au influenþat istoria
omenirii.
E timpul sã plecãm, dar visez sã mai
mãnânc o brioºã, sã mã aºez pe o bancã din
Jardins du Luxembourg ºi sã privesc oamenii
care vin ºi pleacã…

Laura CANÃ

clasa a X-a E

91

PAGINA GIMNAZIULUI

Singura din zece
(Poveste

Se întâmpla într-o noapte cu lunã plinã,
pe 31 octombrie. Cu toate cã felinarele
Creatorului furã aprinse de mult timp ºi
strãluceau paºnic pe cer, se porni un vânt
grozav. Ramurile se legãnau cerând îndurare.
O perdea de negurã puse stãpânire pe oraº,
însã Cornelia nu se temea.
Se întorcea voioasã de la ºcoalã. “Nu,
nu mã sperie pe mine ceaþa. ªi nici nu mi-e
fricã de întuneric.” Cu toate astea, fata grãbi
pasul. Raþiunea îi spunea sã rãmânã calmã,
însã sufletul de copilã îi amintea de noaptea
de Revelion, când visa cã se va transformã
într-o vrãjitoare.
Deodatã, se auzirã niºte paºi lenþi,
lenþi… zgomotul curgea lin, ca niºte picãturi
grele de ploaie.Copacii pãreau cã se înalþã
pânã-n vãzduh, apãrând ca siluetele unor
zeitãþi din antichitate. Durerea se simþea în
fiecare foºnet de frunzã.
La un moment dat, îi apãru în faþã un
dovleac luminând. Gura aceea largã te
înfiora. Ochii roºii te îndemnau la fapte
nemaivãzute. Fãcu speriatã un pas înapoi.
Apoi alt felinar. Iar un pas înapoi. ªi altul ºi
altul, pânã ce…
Un bãtrân cu barba albã ca nãmeþii ºi
lungã apãru. Purta o hainã albastrã de azur
ºi pânã în pãmânt. Îi întinse mâna ºi se
apropie de ea.
- Dã-mi mâna! îi vorbi acesta cu un
glas blând.
Cornelia dãdu din cap a “NU”.
- Ai încredere. Nu-þi fac niciun rãu, o
asigurã bãtrânul cu ochii strãlucind a
înþelepciune.
- Nu! zise ea dând din cap.
- Haide!
- Nu!
Bãtrânul zãri colierul cu smarald de la gâtul
ei subþire. Strãlucea mereu când se întâlnea
cu fiinþe cu gânduri curate.
- De unde îl ai?
- Mi l-a dat mama, rãspunse fata cu o
voce subþire.
- Cornelia… ºopti el citind în smarald.
- De unde-mi ºtii numele?
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de Halloween)
- Dã-mi mâna! o îndemnã el din nou.
Copila ridicã uºor mâna. Dintr-o datã Cornelia
se trezi într-un cerc de “oameni”. Recunoscu
imediat faþa blândã a bãtrânului. Celelalte
erau greu de descifrat.
- Bine aþi venit la cea de-a 500-a
reuniune a vrãjitorilor, spuse bãtrânul.
“Ce!?” se gândi imediat Cornelia.
- Eu sunt Vodos, Stãpânul Vrãjitorilor.
Cornelia, destinul omenirii stã în mâinile tale.
Fata îl privi amãrâtã. Parcã ºtia ce voia sã
spunã bãtrânul, însã nu voia sã recunoascã.
Vodos privi semnul “+” (o cruce) din palmã.
- Mai e o singurã orã pânã la miezul
nopþii, când morþii vor învia ºi se vor
transforma în vârcolaci. Numai tu ne poþi salva.
- Cum? întrebã ea speriatã.
- Vei vedea. Dar mai întâi vei asculta
alãturi de ceilalþi “Povestea Lanei”.
Vodos luã un pahar plin cu sânge. Îl bãu pânã
la capãt.
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- Ascultaþi voi, pãmântenilor! Cã
adevãrat vã zic vouã cã pânã ce un
pãmântean nu va fi mai urât decât cea pe
care noi o numim Lana, omenirea nu va avea
odihnã.
Ceilalþi vrãjitori ascultau cu sfinþenie
vorbele lui Vodos, ce aprinse o lanternã în
care îºi încadrã faþa brãzdatã.
Cornelia tresãri. Pentru o clipã, inima
i se opri din bãtut.
- Era odatã o vrãjitoare pe nume Lana.
Era de o frumuseþe orbitoare. Într-o noapte,
la castelul în care locuia alãturi de cele zece
surori ºi totodatã preotese ale sale, veni un
tânãr sleit de puteri ºi rãnit.
Deodatã, douã fantome sosirã ºi luarã
pe unul din cei unsprezece vrãjitori. Pe mâna
fetei apãru o mãnuºã. În afarã de ea, nimeni
nu mai bãgã în seamã incidentul.
- Cea care-l întâmpinã fu Lana,
continuã Vodos. De cum îl vãzu, îl ºi plãcu. Îl
duse în camera de oaspeþi, unde-l aºezã întrun mormânt cu perna de catifea albastrã. Îi
dãdu un pahar cu o licoare specialã. De cum
sorbi din el, parcã reînvie.
Apoi, aceleaºi douã fantome rãpirã alt
vrãjitor. Pe cealaltã mânã a fetei apãru o altã
mãnuºã.
- Cele 10 preotese furã invidioase pe
sora lor mai micã, Lana. Aºa cã preparã o
licoare pentru ca dragostea tânãrului sã se
întoarcã asupra lor. “ªi pe cea pe care o va
plãcea mai mult, pe aceea o va alege”, ziserã
ele.
Se întâmplã la fel ca înainte, numai cã
fetei îi apãru acum o pãlãrie de vrãjitoare.
Corneliei i se pãru cã viseazã.
- ªi într-o noapte, pe când Lana
dormea, surorile sale o unserã cu licoarea
preparatã din coada ºoricelului ºi levãnþicã
(pentru a o face sã doarmã ca un copilaº).
Încã o datã, cele douã fantome rãpirã alt
vrãjitor, iar Corneliei îi apãrurã cizme de
vrãjitoare.
- Dimineaþa, grãi Vodos, de cum se
trezi, Lana merse în camera de îmbãiere.
Mare îi fu mirarea când se vãzu în oglindã.
“Aaa!” strigã ea înspãimântatã, vãzându-ºi
pielea zbârcitã ºi îmbãtrânitã. Nasul îi era
lung ºi întors într-o parte. În cap, câteva fire
rãzleþe. Buzele-i încreþite pãreau cusute cu
aþã. Pielea-i atârna, ochii erau roºii, iar
sprâncenele un fir de aþã.
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În timp ce povestea, dispãrurã alþi cinci
vrãjitori. Mâinile Corneliei începeau sã
semene cu cele ale Lanei. La fel ºi picioarele.
Fata se sperie.
- Apoi, surorile o îngroparã de vie. Dar,
pe la miezul zilei urmãtoare, tânãrului oaspete
îi apãru fantasma Lanei, care-i spuse: “Dacã
nu vom fi împreunã în aceastã viaþã, ne vom
împlini visul dupã moarte.” Iar din ochii amãrâþi
ai Lanei cãzurã douã lacrimi ce-l atinserã pe
tânãr. Astfel ºi acesta deveni una cu pãmântul,
povesti bãtrânul.
Dupã aceea, fu rãpitã ºi tânãra soþie a
lui Vodos. Cornelia cãpãtã acum rochia de
vrãjitoare.
- ªi cu ce pot eu sã te ajut? întrebã fata
plictisitã, dar speriatã de poveste.
O bufniþã îi fãcu semn sã tacã.
- Bine, spuse copila.
- Continuã, Vodos! îl îndemnã pasãrea.
- S-au împlinit o sutã de ani de la
aceastã întâmplare, iar Lana a promis cã dupã
ce se va sfârºi un veac, în a 31-a zi a lunii a
zecea, va învia ºi va face prãpãd pe Pãmânt.
Însã a mai spus cã, dacã la miezul nopþii va
gãsi pe cineva mai urât ca ea, va renunþa la
plan. imediat Vodos dispãru la fel ca ºi ceilalþi.
Cornelia se trezi singurã în aripile
nopþii. Voia sã plângã, însã i se pãrea cã e
mai bunã decât atât. Se transformã acum întro vrãjitoare urâtã. Chiar ºi cucuveaua îi
întoarse spatele. Totul i se pãrea cã e împotriva
ei. Îºi privi îndelung mâinile. Lãtratul lupilor
pãrea cã nu se mai sfârºeºte. Felinare
înfiorãtoare se apropiau de ea... fata fãcu
câþiva paºi înapoi.
Dintr-o datã, apãru Lana. Cu o privire
neiertãtoare, îi privi chipul. O apucã cu
unghiile de faþã:
- M-am convins. Eºti mai urâtã ca mine.
Din spatele pomilor, apãrurã vrãjitorii cu câte
un dovleac în mânã.
- Omenirea a fost salvatã, dragi
vrãjitori! strigã Vodos cu un pahar de sânge
în mânã. Sã ciocnim pentru Cornelia!
- Da! Da! spuneau mândri aceºtia.
Din spatele lor, îºi fãcu apariþia Lana.
Clipa în care îl privi pe Vodos pãru o veºnicie.
Însã la fel de repede dispãru ºi se pierdu în
puterea nopþii...

Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
clasa a VII-a
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“...DÃRUIND, VEI DOBÂNDI...”
Creºtinismul este, prin excelenþã religia
iubirii; iubirea este coloana Sa vertebralã. Religia
aceasta a proclamat principiul iubirii omului în
lipsurile lui, identificarea noastrã cu cel flãmând,
cu cel sãrac ºi cu cel bolnav; iar istoria de mai
târziu a Bisericii Creºtine a întrupat principiul
acesta în realitãþi de viaþã. “Creºtinismul a întins,
prin iubire, sfera noþiunii de om la toþi oamenii; el
a descoperit pe aproapele în parabola
Samarineanului, care face milã cu strãinul ºi cu
duºmanul sãu; iar Biserica a îmblânzit pe oameni,
a schimbat raporturile dintre ei, a micºorat
distanþele sociale, a potolit patimile omeneºti, a
apropiat pe om de om, a pus pe om în serviciul
omului” (T.M. Popescu, “Caritatea creºtinã”). În
aceasta stã taina biruinþei pe care a câºtigat-o
creºtinismul în lume, umbrind toate religiile ºi
concepþiile filozofice ale lumii vechi.
Printr-o hotãrâre sinodalã, 2009 a fost
asile
Vasile
declarat anul comemorativ-omagial al Sf. V
cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei
(+379), ºi al celorlalþi Sfinþi Capadocieni. Pãrinþii
Capadocieni au apãrat credinþa ºi ne-au învãþat
cã recurgerea la ea nu înseamnã demisionare din
lume, ci cã aceasta este calea prin care lumea
este adusã la împlinirea propriei vocaþii. Ei fac
parte din categoria acelor gânditori aparþinând
epocii de aur a Bisericii, care ne-au arãtat cã
formaþia culturalã aleasã nu îndepãrteazã, ci
apropie de Dumnezeu. Au scris în toate genurile
literaturii teologice, rãmânând modele de
teologhisire ºi de viaþã conform credinþei ºi
teologiei profesate. Prin organizarea
monahismului ºi a instituþiilor caritative ale
Bisericii, prin apariþia primelor tratate de
pnevmatologie ºi antropologie, cei trei Pãrinþi,
Vasile cel Mare , Grigorie de Nazianz ºi

Elevi uniriºti aducând bucuria copiilor
de la Centrul Social - decembrie 2006
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Grigorie din Nyssa, s-au arãtat ca oameni de
mare culturã creºtinã ºi modele greu de atins.
Sf. V
a s i l e a transpus în practicã
Va
îndemnurile la milostenie din predicile sale sociale,
confirmând astfel prin fapte tãria convingerilor sale
creºtine. Stãpânit de un umanism rar întâlnit,
imediat dupã botezul sãu, tânãrul Vasile ºi-a
împãrþit averea la sãraci. Mai târziu, ca ierarh al
Bisericii capadociene, în timpul secetei ºi
foametei din anul 368, Sf. Vasile nu s-a mulþumit
sã þinã doar cuvântãri fulminante, pline de
patetism, în care sã îndemne la milostenie,
amintind de cei chinuiþi de foame, ci el însuºi i-a
milostivit ºi hrãnit pe aceºtia. Marele ierarh a
înþeles chintesenþa învãþãturii creºtine, faptul cã
aceasta este rezumatã în iubirea faþã de
Dumnezeu ºi faþã de om. El a ºtiut a împleti în
sufletul sãu, ca nimeni altul, iubirea ºi mila creºtinã,
sacrificând totul dragostei de aproapele aflat în
lipsuri ºi suferinþã.
asile faþã de
Vasile
Marea dragoste a Sf. V
semeni s-a concretizat, mai ales, în acel important
aºezãmânt filantropic pe care credincioºii l-au
numit Vasiliada, dupã numele Sfântului. Acest
aºezãmânt a fost construit în apropierea
Cezareei, fiind considerat un adevãrat oraº al
caritãþii, în care el a adunat pe cei sãraci, înfometaþi
sau abandonaþi de toate vârstele ºi din toate pãrþile
ºi le-a împãrþit alimente. Aici fiecare boalã îºi avea
rezervatã clãdirea sa, mediul ºi personalul
respectiv de îngrijire, iar orfanii erau întreþinuþi,
educaþi ºi învãþaþi în ºcoli de artã ºi meserii
înfiinþate special în acest scop. În aceastã
instituþie de binefacere s-a concretizat un întreg
ansamblu de preocupãri sociale ºi de acþiuni
pentru dreptate ale acestui mare ierarh, menite
sã îmbunãtãþeascã situaþia celor lipsiþi ºi oropsiþi
din vremea sa, de care nu se ocupa nimeni.
Aziluri pentru strãini, case de binefacere
pentru cei sãraci, cãlãtori ºi pelerini, spitale
pentru cei bolnavi, între care ºi o leprozerie,
ºcoli de reeducare a fetelor cãzute, ateliere
pentru tot felul de meserii, casele personalului
medical, toate acestea formau aceastã
asile cel
Vasile
instituþie de asistenþã socialã. Sf. V
Mare se îngrijea de tot ceea ce era necesar
pentru viaþa acestui aºezãmânt de
binefacere. Însã ºi mai impresionant este
faptul cã acesta nu s-a sfiit sã aducã în
casele de binefacere pe cei mai ignoraþi
oameni ai vremii, pe leproºi, care, din cauza
bolii lor, erau ocoliþi de toatã lumea.
Biserica a dat asistenþei sociale o
organizare rodnicã ºi binefãcãtoare. Dar cum
asistenþa socialã nu este posibilã fãrã
mijloace de ordin material, a fost necesar sã
se fixeze mai întâi poziþia sa doctrinarã faþã
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de natura ºi rolul bogãþiei, care “nu este
un rãu în sine, ci un mijloc de a face
bine ºi de a se mântui..., cãci bogatul
se mântuieºte prin milostenie. Bogãþia
este un dar al lui Dumnezeu încredinþat
omului spre administrare. Ea nu aparþine
numai bogatului ci ºi celor sãraci, devine
un bun comun, prin dãrnicia cu care
bogaþii trebuie sã ajute pe cei în lipsã”
(T.M. Popescu, “Caritatea creºtinã”).
Instrucþiile caritabile de asistenþã
socialã n-au fost cunoscute de lumea
veche. Numai sub imperiul milei creºtine
apar: casele pentru creºterea copiilor
pãrãsiþi sau a orfanilor, azilele pentru
sãraci ºi bãtrâni, spitalele pentru
îngrijirea bolnavilor ºi întreþinerea
Elevi uniriºti oferind cadouri copiilor
infimilor, case de odihnã pentru primirea
din comuna Milcovu - decembrie 2008
cãlãtorilor ºi a pelerinilor. Lumea veche
nu cunoscuse astfel de instituþii decât
pentru soldaþi ºi pentru sclavi, adicã pentru douã „ Nimeni, poate, din primele timpuri ale
categorii de oameni, a cãror vindecare interesa creºtinismului, scrie un biograf al Sfântului, nu
îndeosebi statul ºi pe stãpâni. Nu iubirea de fondase atât de numeroase ºi atât de puternice
oameni, ci folosul ce aduceau interesa îngrijirea instituþii caritabile”.
Acest exemplu este întâlnit ºi în România,
lor. Îngrijirea bolnavilor ca oameni, indiferent de
unde
aºezãmintele
spitaliceºti ale Spiridoniei au
credinþa, neamul, poziþia sau rolul lor social, în
luat
fiinþã
acum
douã
sute de ani, tot ca un fruct al
case destinate exclusiv acestui înalt scop
credinþei
creºtine
ºi
ca
o expresie vie a religiozitãþii
umanitar, este o foarte importantã formã a
poporului
nostru.
Construirea
unui spital, la noi, a
filantropiei, pe care lumea a învãþat-o de la
fost
totdeauna
precedatã
de
zidirea
unei biserici.
Bisericã, cei bogaþi dãruind averi însemnate
Precum
odinioarã,
în
veacurile
de
început ale
pentru cãutarea sãnãtãþii celor suferinzi.
creºtinismului,
spitalul
a
fost
o
creaþie
a Bisericii
asile, omul este o fiinþã
Vasile
În viziunea Sf. V
Creºtine,
tot
aºa,
pe
întinderile
þãrii
noastre,
sociabilã ºi socialã. El îi îndeamnã pe pãstoriþii
primele
aºezãminte
spitaliceºti
au
apãrut
în
sãi a nu opri circuitul iubirii dumnezeieºti, a nu-ºi
preajma
bisericilor
ºi
a
mãnãstirilor
ºi
au
continuat
însuºi doar pentru ei înºiºi bunurile hãrãzite de
Dumnezeu, ducându-i cu mintea la animalele sã existe prin purtarea de grijã ºi bunurile
care se folosesc în comun de cele ce rãsar în acestora. Întâlnim astfel de centre la Iaºi, Roman,
chip firesc din pãmânt: „Turme de oi pasc pe unul Focºani ºi Slãnic Moldova, sub oblãduirea
ºi acelaºi munte; nenumãraþi cai îºi culeg hrana Bisericii ºi prin daniile domnitorilor, boierilor,
pe una ºi aceeaºi câmpie; ºi toate celelalte negustorilor.
Sf. V
asile cel Mare considera cã este
Vasile
animale lasã unele altora hrana de care au nevoie.
necesar
sã
nu
se uite, mai ales, de bucuria ce o
Dar noi, oamenii, ne însuºim bunurile comune
vor
trãi
cei
milostivi
la judecata din urmã:
tuturora ºi ne facem singurii stãpâni pe cele ce
Dumnezeu
te
va
primi,
îngerii
te vor aplauda, toþi
„
sunt ale celor mulþi” (Omilii ºi cuvântãri, omil. a
oamenii,
câþi
sunt
de
la
începutul
lumii, te vor ferici;
VIII-a, VIII). Într-o altã predicã, le aminteºte de
slava
veºnicã,
cununa
dreptãþii,
împãrãþia
secolele primare ale creºtinismului: „Sã imitãm
cerurilor
vor
fi
rãsplãþile
bunei
administrãri
a
prima adunare a creºtinilor! Aceia aveau toate în
”
(Omilii
ºi
cuvântãri,
acestor
bogãþii
stricãcioase
comun: viaþa, sufletul, înþelegerea; masa le era
comunã, frãþia nezdruncinatã, dragostea Omilia a VI-a, III).
Prin lucrarea sa filantropicã ºi misionarã,
nefãþarnicã; multele trupuri fãceau un singur trup;
Sf.
V
asile
cel Mare oferã un exemplu creºtinilor
Vasile
feluritele suflete erau unite într-o singurã
din
zilele
noastre,
mãrturisind despre felul cum
înþelegere”.
au
fost
soluþionate
atunci problemele sociale ºi
asile
Vasile
Se poate lesne concluziona cã Sf. V
constituie,
astfel,
o
sursã de inspiraþie pentru
nu a rãmas doar simplu teoretician sau analist al
aflarea
celor
mai
potrivite
metode în rezolvarea
milosteniei, ci ºi practicantul ei prin excelenþã.
problemelor
privind
latura
practicã
a vieþii Bisericii.
Sfântul Pãrinte, chiar dacã a propovãduit
Prin
scrierile
sale,
Sf.
Vasile
pune
în
miºcare viaþa
pãstoriþilor sãi viaþa veºnicã, nu a rãmas impasibil
sufleteascã
a
credincioºilor
din
toate
timpurile ºi
faþã de viaþa pãmânteascã a acestora.
îi
determinã
la
fapte
concrete,
folositoare
Aºezãmintele sale de asistenþã socialã au rãmas
drept model ºi pentru epocile urmãtoare, când semenilor ºi mântuirii proprii.
asistenþa socialã a luat diferite forme instituþionale.
prof. Romulus BUZÃÞELU
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Despre vointã si puterea exemplului
“ Mãreþia faptelor omeneºti se
mãsoarã dupã inspiraþia care le-a fãcut sã
se nascã”, afirmã Louis Pasteur, marele
chimist ºi biolog francez. Problematica
adusã în discuþie genereazã numeroase
dileme ºi tot atâtea pãreri pro sau chiar
contra. Cine ar putea realiza o scarã a valorii
inspiraþiei; care ar fi atunci criteriile de
mãsurare? Inspiraþia nu este decât o
chestiune relativã pe care aº numi-o valoarea
intrinsecã a individului. În aceeaºi mãsurã
însã, inspiraþia nu este un factor original,
definitoriu, în urma cãruia sã poþi aprecia
faptele pentru cã este o stare ce apare
spontan din întregul Univers al lucrurilor ce
ne înconjoarã. Le privim, le auzim, le simþim
Elevi uniriºti oferind cadouri copiilor
ca mai apoi sã le reinterpretãm. Sunt lucruri
din comuna Tãnãsoaia - decembrie 2005
care deja existând, ele au servit în mod sigur
drept inspiraþie celor care le-au creat; sunt
reprezentat suficienta motivare pentru doamna
experienþe deja trãite, analizate ºi, deci, cum ar profesoarã Daniela Plãiaºu de a se implica în
putea fi o nouã faptã mãsuratã în funcþie de dezvoltarea unor acþiuni de caritate. Acestea au
aceastã inspiraþie de care ºi alþii au avut parte?
fost imediat susþinute de întregul colectiv de
Ceea ce genereazã însã schimbarea, profesori ºi elevi ai liceului “Unirea” ºi în anul 1990
noutatea prin inspiraþie este însuºi caracterul sãu a avut loc prima manifestare de acest gen.
creator. O idee creatoare vine din ispiraþie ºi Centrul vizitat se afla în zona Cartierului Garã,
ajunge într-adevãr sã fie transformatã în fapte. Însã purtând mai târziu numele de “Centrul de copii
totul þine de arta perceperii materiei, de capacitatea Alina”. Deºi astfel de probleme au fost dezbãtute
individului de a fi un bun observator. Câþi alþii nu pe plan naþional, o astfel de activitate a stârnit
au ignorat ceea ce pentru unii a reprezentat iniþial reticenþã din partea personalului Centrului.
invenþia secolului, devenind astfel celebri?
Nu a fost dezvãluitã de la început boala de care
În cele din urmã, “mãreþia faptelor” este sufereau copiii, însã o a doua vizitã a confirmat
tot atât de relativã ca ºi inspiraþia pentru cã, din infestarea acestora cu virusul HIV. Prima
nou, apare problema modalitãþii de cântãrire a experienþã de acest gen a fost perceputã ca o
acesteia. De ce o faptã mãreaþã pentru mine nu lecþie de viaþã pe care doamna profesoarã dorea
poate fi la fel ºi pentru celãlalt ori cine garanteazã sã le-o predea elevilor uniriºti.
cã fapta sa este mãreaþã ºi în ochii mei, nu numai
Activitatea s-a dezvoltat pe parcursul
în ai acestuia? Cuantificarea faptelor se realizeazã anului urmãtor, când un numãr ºi mai mare de
în funcþie de necesitatea publicului vizat, de elevi (iniþial fiind aproximativ 100) a mers la Casa
nevoile sociale, de principiile culturale, religioase de Copii Panciu. Un pas fãcut mai departe nu
ori morale cãrora li se adreseazã. Conteazã, reprezenta decât o altã lecþie de viaþã,
aºadar, raportul context-om.
conºtientizarea situaþiei familiale personale ºi
Inspiraþia, însã, deºi reprezintã în chiar schimbarea mentalitãþilor în bine. Prezenþa
majoritatea cazurilor un îndemn pentru a repeta uniriºtilor stârnea zâmbete de bucurie pe chipul
lucrurile sãvârºite, naºte fapte mãreþe atunci când copiilor ºi creºtea totodatã satisfacþia sãvârºirii
vine sã completeze necesitãþile permanente unui gest moral.
umane. Mass-media a servit dintotdeauna drept
Astfel, la scurt timp, toate casele de copii
calea de percepere directã ºi rapidã a informaþiilor din Focºani au fost vizitate ºi “molipsite” de
ºi, astfel, a însemnat modalitatea prin care cei generozitatea ºi sinceritatea elevilor care au
interesaþi se puteau implica în mod activ pentru contribuit cu haine, jucãrii, încãlþãminte, dar ºi mai
ajutorarea persoanelor defavorizate. Un astfel de mult, cu iubire. Situaþiile extrem de dificile prin
exemplu defineºte gestul mãreþ care ori de câte care treceau copiii defavorizaþi, cazurile întâlnite
ori va fi repetat, poate cã niciodatã nu va fi ºi locurile vizitate au marcat totodatã ºi o limitã a
suficient.
suportabilitãþii: “Fãceam un bine temporar, cu
Inspiraþia venitã din discuþiile purtate la multe cheltuieli însã. (...) Munca de caritate se
televizor privind problema copiilor defavorizaþi a face foarte greu. A fost o experienþã îngrozitoare,
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am vãzut lucruri traumatizante”, îºi aminteºte
doamna profesoarã Plãiaºu.
Buna organizare ºi seriozitatea
voluntarilor au fãcut ca ajutorul lor sã ajungã ºi în
celelalte zone ale judeþului Vrancea, precum
Soveja (în urma unui incendiu) ºi Odobeºti (la
Casa de Copii), oferind sprijinul material necesar:
haine, mâncare, jucãrii.
Impresionantã este, însã, capacitatea cu
care acei ochi suferinzi ºi bolnavi te privesc pe
tine, un strãin aparþinând lumii opuse lor, dar care
îþi permit sã le remarci frumuseþea interioarã,
venitã din nevinovãþia de a fi condamnaþi la
durere. Acoperiºul sub care fie îºi spun
rugãciunea înainte de culcare, fredoneazã sunete
haotice, deseneazã în culori propria lume, fie sub
care aºteaptã sã mai zãreascã un chip nou care
sã le zâmbeascã, ascunde pentru unii dintre ei
un teritoriu întunecat, iar pentru alþii, o casã de
poveºti. Atmosfera existentã în centrele de
plasament, aºa cum este ea, cu bune ºi cu rele,
se datoreazã pe de-o parte acelor cadre didactice
care îºi înþeleg cu precãdere rolul în faþa copiilor,
cât ºi celorlalte cadre care, din nefericire, îºi
trãdeazã rolul prin indiferenþã. Împãrtãºirea
acestor experienþe în mod sigur nu este uºoarã,
sentimentele fiind retrãite cu aceeaºi intensitate
în momentul povestirii, însã doamna profesoarã
Plãiaºu mi-a dezvãluit o parte dintre ele. De data
aceasta, povestea a fost scrisã într-un alt cadru,
între cei patru pereþi albi ºi goi de spital. Mirosul
specific de medicamente, rumoarea întâlnitã la
fiecare colþ, zgomotul paºilor cu ritm calculat,
impactul trântirii uºilor pe coridoare, toate fãceau
parte dintr-un peisaj bolnav în care, însã, erau
condamnate vieþi. Aici a întâlnit-o pe fata de etnie
rromã, ale cãrei suferinþe erau orbirea ºi sindromul
de lup. Gesturile de afecþiune îi erau total
necunoscute, astfel cã nimeni nu ºtia la ce fel de
reacþii sã se aºtepte. Cu toate acestea, doamna
profesoarã s-a apropiat de ea ºi a îmbrãþiºat-o,
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moment ce i-a stârnit fetei durere, manifestatã
printr-un strigãt puternic, incontrolabil...
Cei aproximativ trei ani de implicare în
actele de caritate au adus cu sine experienþe
aparte, unice, cãrora doamna profesoarã le-a
fãcut faþã în ciuda obstacolelor întâlnite: “Mi-am
dat seama cã nu voi rezista psihic sã mai fac
asta pentru mult timp. Nu am mai suportat
necinstea ºi incorectitudinea întâlnite. Trebuie sã
ai o legislaþie bine pusã la punct ca sã faci ceva.
(...) Îi admir pe cei care au reuºit sã facã o muncã
de caritate cu logicã, pe cei care lucreazã acolo
cu copiii. Nimeni nu vorbeºte despre aceºti
dascãli, ar trebui mult mai mult admiraþi. Noi,
profesorii Colegiului Naþional “Unirea”, facem
performanþã, dar cu elevi din vârful piramidei, nu
de la baza ei sau din afarã, cum sunt copiii
defavorizaþi.”
Dar dacã o activitate, oricât de dificilã ar
fi, este împãrtãºitã cu oameni generoºi, care se
implicã din plãcere, atunci nici momentele comice
nu întârzie sã aparã. Experienþa de voluntar i-a
impresionat pânã ºi pe uniriºtii mai... nonconformiºti, care pozau iniþial în indivizi
dezinteresaþi de acest subiect. Mai mult decât
atât, a existat chiar ºi o perioadã în care voluntarii
i-au luat acasã, pe durata unui weekend, pe copiii
cu care legaserã deja prietenii. Întreaga activitate
de caritate desfãºuratã de doamna profesoarã
Plãiaºu i-a oferit inevitabil satisfacþie profesionalã,
mãrturisind cã: “toþi elevii care s-au implicat ºiau regândit destinul; unii ºi-au fãcut o carierã în
domeniul psihologic ºi nu numai.”
Mesajul a fost recepþionat ºi de celelalte
cadre didactice din liceu care au implicat, la rândul
lor ºi mai mulþi elevi uniriºti. Doamna profesoarã
Janet Popoiu a fost una dintre acestea, care a
continuat acþiunile de voluntariat ºi, în anul 1995,
a mers împreunã cu clasa a cãrei dirigintã a fost
pentru scurt timp la un orfelinat din Cartierul Sud.
Copiii, cu vârstele cuprinse între 3-6 ani, s-au
ataºat extrem de repede de elevii acestei
clase, sentimentul manifestându-se ºi
reciproc. Condiþiile în care trãiau cei mici
lãsau însã de dorit: nu aveau îmbrãcãmintea
ºi încãlþãmintea necesare. Ajutorul a venit
din partea lui Mihai Ungureanu, unul dintre
elevii doamnei profesoare Popoiu care,
profund impresionat de situaþie, a apelat la
resursele fabricii Milcofil, unde mama sa era
directoare. În urmãtoarea zi, fiecare copil
în parte a putut beneficia de propriile haine
ºi ghete: “Nu vã puteþi imagina bucuria
acelor copii care creºteau cu sentimentul
cã nu au nimic al lor, totul fiind în comun.
Cu noi atunci a mers ºi Iulian Postelnicu
(acum este actor în Bucureºti). S-a lipit de
el o fetiþã foarte bolnavã (era infestatã cu
HIV), pe care o chema Irina (dacã Iulian va
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Elevi uniriºti oferind cadouri copiilor
din satul Viiºoara - decembrie 2008
citi aceste rânduri, cu siguranþã îºi va aminti). A
mai vizitat-o ºi dupã aceea un timp. În anul
urmãtor, când ne-am dus din nou de sãrbãtori,
Irina nu mai era în centru. Doamne, ce disperare
a trãit atunci Iulian! Ne-am interesat ºi am aflat
cã fetiþa fusese mutatã la Braºov într-un centru
special pentru a fi tratatã de boala ei. Ce s-o mai
fi întâmplat cu ea?” (doamna profesoarã Janet
Popoiu)
Momentul a fãcut ca, în urmãtorii ani, în
apropierea sãrbãtorilor de iarnã, elevii uniriºti ºi
doamna profesoarã sã viziteze casele de copii ºi
azilele de bãtrâni, oferindu-le câteva clipe de
bucurie prin împodobirea bradului ºi dãruirea
cadourilor. Întregul sprijin material a venit din
partea elevilor, a pãrinþilor ºi din sponsorizãrile
obþinute de ei.
O amintire aparte pe care doamna
profesoarã o va purta mereu în suflet este cea a
întâlnirii cu “ eleva de 18 ani de la Colegiul
Economic Mihail Kogãlniceanu, diagnosticatã cu
cancer. Am încercat, sensibilizându-i pe elevii
noºtri, dar ºi pe cei din celelalte licee, sã o
salvãm, plãtindu-i un tratament costisitor. A fost
o mobilizare exemplarã, dar, din nefericire, pentru
Mariana (aºa se numea) ajutorul nostru a venit
prea târziu. Eu însã nu o pot uita, fiindcã, aºa
cum i-am promis, am fost lângã ea pânã la capãt,
împreunã cu Angela Sîrbu ºi Dan Popoiu.
Dumnezeu sã aibã grijã de sufletul ei bun!”
În noiembrie 2004 elevii uniriºti au
organizat o acþiune de amploare pentru copiii din
comuna Tãnasoaia ºi din satele apropiate.
Numeroase haine, jucãrii, rechizite ºi dulciuri au
umplut maºinile personale ale elevilor. Donaþiile
au venit din partea organizatorilor, profesorii
Angela Sîrbu ºi Romulus Buzãþelu ºi a elevilor
Cosmin Carabaºu, Cosmin Raþã, Andra Noanã,

98

Ana Spulber, Ioana Voicu, Alina
Grigore, Andrei Ghihaniº ºi mulþi alþii.
În martie 2005, uniriºtii, coordonaþi
atunci de prof. Romulus Buzãþelu ºi
de elevii Rãzvan Neacºu, Alin
Burlacu, Oana Ciupercã, Andreea
Secarã, i-au vizitat pe copiii cu dublu
ºi triplu handicap de la centrul “Elena
Doamna”, oferindu-le alimentele
necesare. În luna august a aceluiaºi
an, liceul nostru a venit ºi în ajutorul
sinistraþilor de la Vadu Roºca, prin
intermediul elevilor, voluntari ai Crucii
Roºii Focºani.
Apropierea sãrbãtorilor de
iarnã ºi respectarea obiceiului de a
oferi cadouri au fãcut posibilã venirea
lui Moº Crãciun “Unirist” la centrul
“Elena Doamna” ºi în anii urmãtori.
Împreunã împodobeam bradul de
Crãciun ºi aºezam lângã acesta
numeroase jucãrii ºi hãinuþe. Donaþiile
consistente, venite din partea elevilor uniriºti,
fãceau ca sacul Moºului sã fie mereu mai mare
ºi mai încãpãtor.
Nu trebuie uitatã nici colaborarea cu
Direcþia pentru Protecþia Copilului Vrancea ºi
Biserica Ortodoxã, cu ajutorul cãrora am putut
oferi ºi altor copii nevoiaºi din judeþ posibilitatea
de a se bucura de sãrbãtori. Amintim aici sprijinul
oferit de pãrintele Gherman de la spitalul judeþean
“Sf. Pantelimon”, alãturi de care am dãruit bucurie
ºi alinare copiilor internaþi la secþia de pediatrie.
În septembrie 2007, contribuþia voluntarilor
a fost remarcatã ºi sub o altã formã: peste 30 de
elevi din clasele a XII-a au donat sânge într-o
campanie intitulatã “Dãruieºte dreptul la viaþã”.
În octombrie 2008 am fost alãturi de cei sinistraþi,
greu loviþi de inundaþii, în comuna Letea, judeþul
Bacãu. Prin donaþiile elevilor uniriºti am reuºit sã
readucem bucuria pe chipul copiilor din ºcoala
generalã, cãrora le-am oferit ghiozdane cu
rechizite ºi cãrþi.
Douã luni mai târziu, profesorii Angela
Sîrbu ºi Romulus Buzãþelu, alãturi de elevii
Dragoº Prodan, Ionuþ Ungureanu, Andrei Sîrbu,
ªtefan Voicu, Andrei Vicol, Ana Vasilache, Raluca
Danþiº, Andreea Hanganu, Carmen Bratu ºi
Miruna Cotârlan au coordonat o nouã acþiune
caritabilã, concretizatã prin donaþii cãtre 60 de
familii nevoiaºe din comuna Milcovul. ªi de
aceastã datã biserica ne-a fost alãturi prin
pãrintele Emanuel Hanganu. Tot în aceeaºi
perioadã, elevii clasei a X-a D împreunã cu prof.
Dan Popoiu au vizitat ºcoala din comuna Viiºoara,
oferindu-le copiilor dulciuri, cãrþi, haine ºi jucãrii
(donaþie proprie). Bucuria, urmatã de o ºi mai
mare curiozitate de a descoperi cadourile,
încântarea imediat apãrutã în urma celor primite,
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precum ºi dragostea izvorâtã din ochii lor, toate
îºi fãceau loc în sufletul acelor copii nevoiaºi.
Reacþia din partea acestora a oferit ºi de aceastã
datã mulþumirea cã într-adevãr s-a fãcut o faptã
bunã.
ªi în anul 2009, menþinând tradiþia
sãvârºirii actelor de caritate, clasele a IX-a C ºi a
X-a C alãturi de profesorii Dan Popoiu, Angela
Sârbu ºi Janet Popoiu au fãcut o vizitã la Centrul
Maternal, unde au întâlnit copii afectaþi de violenþã
fizicã provenitã din familie.
“Ceea ce facem noi înseamnã mult din
punct de vedere afectiv, dar e foarte puþin pentru
nevoile lor. Prin gesturile noastre, mai degrabã
simbolice, încercãm sã sensibilizãm comunitatea
localã, oamenii de afaceri, biserica pentru a face
astfel de gesturi nu doar de sãrbãtori, ci mereu,
fiindcã nevoile celor aflaþi în dificultate sunt zilnice.
Mesajul nostru uneori chiar are ecou. Aºa s-a
întâmplat ºi anul acesta. Mulþumesc, pe aceastã
cale, pãrintelui Ciobotea de la Angheleºti pentru
gestul minunat pe care l-a fãcut, impresionat de

ceea ce i-a povestit fiica domniei sale, prezentã
ºi ea la Centrul maternal.”, remarca doamna
profesoarã Janet Popoiu.
Faptele au vorbit de la sine, chiar ºi aºa,
povestite dupã ani ºi ani, mãreþia acestora nu ºia pierdut nici o clipã din valoare. S-a reconturat,
astfel, o nouã istorie... o istorie a generozitãþii, a
bunãtãþii, a educaþiei prin sacrificiu ºi exemple de
filantropie ce au marcat numeroase destine.
Cuvintele sunt de prisos în faþa oamenilor
deosebiþi care au fãcut acest lucru posibil, într-o
societate a “formelor fãrã fond”, în care cantitatea
câºtigã, din pãcate, în faþa calitãþii ºi nu mai existã,
aºadar, timp ºi pentru astfel de gesturi. Poate cã
prin exemplele oferite am reuºit sã dãm dreptate
inspiraþiei care le-a nãscut, sã apreciem lecþiile
de viaþã primite, ca sã ajung în final sã spun: “E
timpul sã ne mãsurãm prin fapte pentru a afla cât
de valoroºi suntem!”

Andra ROT
ARU
ROTARU
clasa a XII-a E

CNU în parteneriat cu Crucea Roºie
La începutul campaniei naþionale
desfãºurate de Crucea Roºie, ce avea în vedere
strângerea de fonduri ºi alimente pentru oamenii
sãraci, s-a resimþit o nevoie acutã de voluntari,
mai ales având în vedere faptul cã nu erau decât
12. CNU a îmbrãþiºat proiectul “Banca de
alimente” ºi, cu ajutorul doamnei prof. Corina
Ciucu, numãrul voluntarilor a crescut la
aproximativ 100. Cei mai mulþi dintre elevi au privit
pozitiv totul ºi s-au implicat fie din dorinþa altruistã
de a ajuta, fie din privinþa faptului cã diploma
primitã reprezintã o parte extrem de importantã
în orice CV. Cu inima deschisã ºi ajutând în orice
condiþii, elevii au încercat sã le spunã trecãtorilor
din Carrefour sã doneze mãcar un produs,
asigurându-i mai întâi cã vor ajunge acolo unde
trebuie. Au fost extrem de convingãtori deoarece
s-a strâns de fiecare datã din ce în ce mai mult.
Au primit refuzuri categorice, au asistat la scene
vulgare cu zâmbetul pe buze, li s-a întâmplat sã
fie confundaþi cu angajaþii hypermarketului ºi sã li
se raporteze cã nu au udat bambusul. Au reuºit
sã se facã ascultaþi ºi au determinat oamenii sã
fie mai buni: un gest nobil ºi o faptã de care sã fie
mîndri ºi în viitor.

Cristina ROIBU
clasa a XII-a D
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“Atunci m-au omorât întâia oarã...”
Nu am crezut atunci când am fost
solicitat sã scriu niscai amintiri despre
UNIREA cã o sã-mi fie atât de greu.
Motivele sunt multiple, de la alegerea unor
momente importante (lucru care presupune
o anumitã ierarhie) pânã la semnificaþia lor
peste ani, totul a fãcut sã amân cât mai
mult “predarea”.
Am ales sã vorbesc despre
“reuniunile” artistice din anii ’90, începând
cu seratele dansante din holul liceului, când
pãzeam cu Dan Popoiu ºi cu strãºnicie
uºa ca sã nu intre persoane strãine (sunt
lucruri care nu se schimbã niciodatã, nu-i
aºa?) ºi terminând cu douã spectacole în
care chiar am fost implicat.
Primul s-a numit BAL DE CRÃCIUN
(decembrie 1995) ºi a fost ultimul spectacol
organizat în sala noastrã de festivitãþi
înainte de marea, lunga ºi încã neterminata
renovare. A existat atunci o echipã (va sunã
cunoscut?) care a avut meritul de a pune în
valoare ceea ce va deveni, în scurt timp, spiritul
unirist!
Voi încerca sã rezum în câteva fraze ce
a fost inedit, sperând sã nu omit lucruri esenþiale.
Aºadar... Pentru prima datã a rãsunat în salã
Imnul liceului “ Pe-al nostru steag e scris
UNIREA!”.
Toate textele (evident umoristice) erau
originale (marea lor majoritate scrise de Silviu
Dumitrescu , acum medic la Spitalul Militar
Bucureºti), invitaþiile color (pentru cei care
zâmbesc acum, sã ºtie cã era un singur copiator
color în Focºani ºi o paginã costa cât o carte
acum!), iar sonorizarea (de care am fãcut rost în
ultima clipã) era de ultima generaþie (aveam ºi
microfoane fãrã fir cu care eu am prezentat din

BAL DE CRÃCIUN - 1995
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BALUL BOBOCILOR - 1996
salã spectacolul ºi am luat interviuri) Cam atât
despre suportul material. Nici conþinutul nu a fost
lipsit de premiere! Atunci au fost “bãgaþi în seamã”
pentru prima datã profesorii, ba chiar ºi
direcþiunea:
“Urãm doamnei directoare,
Cea de fuste lungitoare
ªi de unghii scurtatoare,
Sã fie mai rãbdãtoare:
Vremea este în schimbare!”
A apãrut publicitatea (live) ºi antireclama
(“un copac întreg uscat, prea mult coca-cola el a
consumat!”). Dacã ar fi însã sã aleg un moment
din toate spectacolele pe care le-am vãzut la
UNIREA, aº alege, fãrã ezitare, finalul acestui
bal, surpriza absolutã, o pantomimã în care
“monstrul” Toanã, lãsãtorul de corigenþi, era
omorât de cãtre cerbul lui Moº Crãciun, cel care
adusese în dar promovarea. ªi acum aud uralele
sãlii din timpul luptei ºi din momentul când
cadavrul monstrului era scos de pe scenã!
Cum succesul fusese prea mare
pentru prea puþini spectatori, aceeaºi trupã
a organizat Balul Bobocilor 1996 pentru
prima datã în afara liceului. Reþin doar cã a
prezentat L i a n a P ã t r a º , cã a fost o
încercare timidã de a avea o temã (teroriºtii)
ºi cã, în lipsã de “voluntari”, ºugubãþii mei
elevi m-au înviat intr-o noua pantomimã
pentru a mã omorî din nou! Nu pot sã nu-i
amintesc pe cei care au fost sufletul
spectacolelor: economist Emil Neagu ,
actor Iulian Postelnicu , arhitect Tudor
Stoica , medic Cezar Cherciu , sociolog
Silviu Mungiu ºi avocat Matei Bratu.
De atunci fiecare an a fost o
încercare (de cele mai multe ori reuºitã) de
a fi mai buni decât noi înºine, cãci decât alþii...

prof. Cornel NOANÃ
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“Decembrie… , ultimul bal”
Poþi avea amintiri dintr-o excursie, poþi
avea amintiri dintr-o vacanþã sau de la un
eveniment episodic din viaþa ta. Dar ce amintiri
sã alegi dintr-o viaþã? Pentru cã 20 de ani în Unirea
înseamnã o felie consistentã de viaþã, bogatã în
obiºnuinþe ale vieþii de dascãl, presãratã cu tot
atâta neprevãzut.
Balurile Bobocilor din primii ani la Unirea,
imediat dupã ’90, se pierd în negura timpului. Îmi
amintesc însã cã, în 1995, la ultimul bal al
bobocilor organizat în sala noastrã de festivitãþi
înainte de a intra în “Marea Renovare”, am avut
sentimentul neprecizat al unui final de epocã în
istoria acestor evenimente ale ºcolii. Schimbarea
însã nu a venit imediat.
A mai fost nevoie de câþiva ani în care
încercam sã ne conturãm un stil al nostru. În 1999
a fost anul în care stilul unirist ºi-a pus cel mai
mult amprenta pe spectacolul de la Balul
Bobocilor
Bobocilor. Desfãºurate la Casa de Culturã
“Leopoldina Bãlãnuþã”, balurile au cãpãtat alura
unor adevãrate spectacole, deºi erau organizate
de neprofesioniºti. Privitã din exterior, calitatea
de organizator poate pãrea unora un moft. La
urma urmei, ce poate fi altceva decât o listã de
probe, câteva repetiþii ºi o searã cu puþine emoþii.
O privesc cu admiraþie pe colega mea Angela
Sârbu ºi mã sperie ºi acum uºurinþa cu care în
1999 m-am aruncat în munca aceasta de
organizare, fãrã sã realizez ce mã aºteaptã. ªi
lucrurile n-ar fi fost aºa complicate dacã pe noi,
uniriºtii, nu ne-ar anima un soi de perfecþionism
în tot ceea ce întreprindem. Probabil cã Balurile
ar fi urmat cursul obiºnuit dacã un grup de
împãtimiþi ai filmului nu mi-ar fi propus sã facem
un filmuleþ. “Un film??? Cu ce sã-l faceþi? Cu ce
sã-l proiectaþi?”Dificultãþile pãreau insurmontabile.
ªi s-a fãcut!
Cu o camerã de amatori, pe o temã
obsedantã pentru începuturile cinematografice ale
filmelor uniriste: lucrãrile la reabilitarea liceului,
care pãreau cã nu o sã se mai termine, pe muzica
de Bach ºi cu un final care fãcea o scurtã
prezentare a boboacelor. Meritul revine exclusiv
celor câtorva elevi care anul acesta vor sãrbãtori
10 ani de la absolvire: ªtefan Cãrãmidã, Ovidiu
B a r b i e r u , I o n u þ C e r c e l . Aº fi lipsitã de
obiectivitate dacã n-aº recunoaºte ajutorul
oficialitãþilor momentului, care ne-au pus cu
generozitate la dispoziþie singurul proiector aflat
la momentul respectiv la Consiliul Judeþean ºi au
fãcut parte ºi din juriul concursului. Treptat, am
realizat cã noutatea ne obliga sã ridicãm ºi nivelul
întregului concurs. Aºa cã am hotãrât sã apelãm
la un prezentator profesionist care sã poatã
compensa neprofesionalismul nostru în materie
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de tehnicã a spectacolului. Am apelat deci la
Leonard Miron de la Televiziunea Naþionalã, unul
din cei mai cunoscuþi prezentatori ai momentului.
De colaborarea cu Leonard mã leagã multe
amintiri, dar îmi vine în minte o secvenþã pe care
o rememorez da fiecare datã când începe filmul.
Spectacolul începuse prin proiecþia filmuleþului,
mizând foarte mult pe efectul de noutate absolutã.
Mã aflam cu Leonard în spatele ecranului
aºteptând o reacþie a sãlii, mai ales cã era prima
datã când erau adunaþi la un loc atât de mulþi elevi
ai liceului ºi invitaþi. Cortina s-a tras ºi au urmat
câteva momente de liniºte ºi stupoare care mi se
pãrea cã nu se mai terminau. Apoi s-a auzit un
urlet general ºi ropote de alauze care nu mai
conteneau. Leonard s-a uitat speriat la mine ºi
m-a întrebat: “ºi dumneavoastrã credeþi cã o sã
puteþi þine în mânã o astfel de salã?” I-am spus
sã aibã încredere pentru cã îmi cunoºteam elevii
ºi ºtiam pe ce reacþie scontam. Nu m-am înºelat.
Reacþia sãlii a fost peste aºteptãrile mele ºi ale
lui pe tot parcursul spectacolului, astfel încât
colaborarea noastrã s-a prelungit ºi pe parcursul
balului din anul urmãtor.
ªi daca-ar fi numai atât! Dar balul însemna
ºi invitatul pe care-l aveam la sfârºitul
spectacolului, în timp ce se delibera acordarea
premiilor. Sigur cã în aceastã privinþã argumentul
hotãrâtor erau sponsorizãrile care ne permiteau
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sau nu sã avem un anume invitat. Numai cã ºi în
aceastã privinþã organizatorii au încercat sã
menþinã un anumit nonconformism, neinvitand
neapãrat o trupã “de fiþe “, numai pentru cã era
“trendy”. Astfel, Balul din 1999 l-a avut ca invitat
pe Nicu Alifantis ºi muzica lui cu rezonanþã de
Costineºti sau Vama Veche. Balul de atunci a fost
un succes, ca ºi cel de anul acesta prin care am
sãrbãtorit 10 ani. An de an, au fost alãturi de elevi,
temerari ai cancelariei în materie de spectacole:
oineag ºi Liliana Petrea,
colegele mele Janet V
Voineag
Cornel Noanã precum ºi Romulus Buzãþelu.
Rãmasã pe baricade, doamna Angela
Sîrbu a dovedit însã cea mai mare rezistenþã
psihicã, promiþându-ºi în fiecare an cã va fi ultimul
ºi luând-o în fiecare an de la capãt cu o nebãnuitã
energie. Din 1999 ºi pânã acum, fiecare bal a fost
o imensã provocare, încercând sã aducã
permanent ceva nou.
Tema ineditã, costume, decoruri, probe,
filme, surprize ale profesorilor. La sfârºitul fiecãrui
bal am avut sentimentul cã a fost cel mai bun ºi
cã mai mult de atât nu se mai poate, ca în anul
urmãtor nu vor mai fi elevi care sã simtã ºi sã
realizeze ceva de aceeaºi calitate. Numai cã, de
fiecare datã, apar alþi ºi alþi elevi a cãror imaginaþie
depãºeºte cu mult aºteptãrile noastre. ªi iatã-ne
ajunºi în 2010!

Am ajuns dupã 10 ani sã facem cu
FORÞE PROPRII... SPECTACOL!!! Începând de
la decorul aspiranþilor la Arhitecturã, care ne-a
lãsat cu rãsuflarea tãiatã la aprinderea luminilor,
de la prezentarea discretã dar sigurã care a pus
permanent în valoare protagoniºtii, de la filmele
care ºi-au rafinat atât conþinutul, cât ºi realizarea,
de la seriozitatea cu care feþele ºi organizatorii
ºi-au pregãtit fiecare moment, pânã la surprizã
pregãtitã de profesori ºi la reacþia impecabilã a
sãlii la cele mai subtile nuanþe ale spectacolului.
Ca multe alte lucruri care ne diferenþiazã de restul
liceenilor, balul a devenit o emblemã. Cu ideile,
greutãþile, supãrãrile, noutãþile, certurile,
obrãzniciile ºi bucuriile lui.
...Ce aºteptãm de la boboci?
Aºteptãm sã-ºi demonstreze inteligenta,
umorul, spiritul inovator ºi sã rezoneze la
secvenþe excelente de genul celei (la care, anul
acesta, sala a cam rãmas corigenta!!) în care,
cãutând prin groapa de gunoaie de la Goleºti, un
elev era retoric întrebat: “ce-ai face pentru un bilet
la BAL?”... ne aºteptam sã înþeleagã, sã judece
ºi sã simtã unirist!

prof. Liliana GRIGORIU

“Uniristilor, cu dragoste!”
Voi începe cu o banalitate: Balul Bobocilor
este cel mai aºteptat eveniment din viaþa celor
nou veniþi la “Unirea”... dupã prima zi de ºcoalã,
evident... De ce? Pentru cã, de ani de zile, au
auzit cã e cel mai “tare” spectacol organizat de ºi
pentru liceeni.
Balul Bobocilor este cel mai aºteptat
eveniment ºi pentru elevii de clasa a XII-a...
pentru cã ei ºtiu cã trebuie sã împlineascã
aºteptãrile celor dintâi... ªi atunci ce fac? Se
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aduna cu mic cu mare ºi se numesc
“organizatori”. La început sunt câtã frunzã ºi iarbã
(vreo 50-60) ºi totdeauna îºi propun sã facã un
Bal cum nu s-a mai vãzut. Spre mirarea tuturor,
reuºesc în fiecare an!
Continui cu o altã banalitate: ªi pentru mine
Balul Bobocilor este cel mai aºteptat eveniment
al anului ºcolar... De ce? Pentru cã perioada de
organizare este una din cele mai frumoase ºi
bogate din viaþa mea de profesor la Colegiul
National “Unirea”.
Colegii mei se mirã de rezistenþa de care
dau dovadã ºi de faptul cã o iau de la capãt în
fiecare an, dar ei nu bãnuiesc bucuria adusã de
aceastã activitate ºi cât mã simt de onoratã cã
“organizatorii” mã acceptã de fiecare datã printre
ei. Spun toate astea pentru cã îmi amintesc de
balurile anilor 90 care erau organizate exclusiv
de elevi cu ajutorul discret al unui diriginte de clasa
a XII-a.
Totul s-a schimbat definitiv în 1999, când
d-na Liliana Grigoriu ºi-a asumat rolul de
organizator al unui spectacol, în adevãratul sens
al cuvântului. Acela a fost momentul în care miam spus: vreau ºi pot sã fac ºi eu asta! Poate nu
s-ar fi întâmplat nimic dacã în anul 2000 nu ar fi
apãrut noua funcþie de consilier educativ... Atunci
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a trebuit sã vreau ºi sã pot! Nici nu bãnuiam cât
mã va îmbogãþi din toate punctele de vedere (mai
puþin material, bineînþeles) aceastã activitate.
Aþi înþeles... Aventura mea a început în
septembrie 2000 când, împreunã cu colega mea,
oineag (pe atunci) am
Voineag
d-na profesoarã Janet V
hotãrât sã organizãm Balul Bobocilor! ªi am
continuat în 2001, 2002, 2003, 2004, am avut o
binemeritatã pauzã în 2005 ºi de atunci nu m-am
mai oprit. Dar nu am fost niciodatã singurã pentru
cã am avut ajutoare de nãdejde de fiecare datã:
colega ºi prietena mea, d-na profesoara Liliana
Petrea, persoana cea mai îndemânaticã pe care
o cunosc ºi care gãsea totdeauna soluþiile tehnice
cele mai potrivite, d-l profesor R o m u l u s
Buzãþelu, cel care ºtie totul despre cum se face
un film ºi care nu doarme niciodatã în noaptea
dinaintea Balului, d-nul profesor Cornel Noanã,
un pionier în ale Balurilor, un critic de temut, care
ne aratã totdeauna cã limitele nu existã. Desigur,

BALUL BOBOCILOR - 2006
mulþi colegi îºi aduc contribuþia la realizarea
Balului: unii sunt îngãduitori ºi trec cu vederea
faptul cã organizatorii sunt foarte “ocupaþi” ºi uitã
sã ajungã la ore, alþii ne ajuta sã ne dorim sã
facem un concurs mai bun decât “Miss Vãcuþa”.
Astfel Balul Bobocilor devine spectacolul tuturor
celor cu spirit unirist.
De ce e nevoie atunci când organizezi un
astfel de eveniment? În primul rând, de o
preselecþie, anunþatã cu surle ºi trâmbiþe ºi pentru
care organizatorii fac vizite repetate la clasele a
IX-a, încercând sã convingã cele mai frumoase
fete cã vor avea parte de experienþa vieþii lor. Apoi
ai nevoie de oameni cu dâre de mânã ºi nu e nicio
problemã atunci când sponsorii principali sunt
chiar pãrinþii celor mai inimoºi organizatori. ªi
tema Balului!!! Atât de importantã ºi cât de
Cartea junglei la uniriºti
13 cu
disputatã... “Cartea
uniriºti”, “13
ghinion
Noaptea devoratorilor de
n?”, “N
boboace
Televizorul în viaþa noastrã
boboace”, “T
noastrã”,
C.N.U. în epoca de piatrã
Absolut C.N.U.
“C.N.U.
piatrã”, “Absolut
C.N.U.”,
Comunismul la uniriºti
Unirea-Awards
“Comunismul
uniriºti”, “Unirea-Awards
Unirea-Awards” sau
C.N.U. is for Unforgettable
ultimul “C.N.U.
Unforgettable”.
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BALUL BOBOCILOR - 2004
În primii ani ne-am permis sã invitãm
profesioniºti în ale prezentãrii de
evenimente ºi i-am avut alãturi de noi pe:
Leonard Miron , Dan Negru sau pe
minunata Geanina Corondan care a
acceptat invitaþia noastrã chiar de douã
ori. Credeþi cã am fost impresionaþi de ei?
E drept cã au avut rolul lor în reuºita
spectacolului, dar nu voi putea uita
expresia de pe faþa lui Dan Negru atunci
când a vizionat filmuleþul realizat de
organizatori ºi nici întrebarea: “sigur nu e
fãcut de profesioniºti?”. Aºa cum nu voi
uita nici articolul scris de Geanina
Corondan într-o revistã “de la Bucureºti”
dupã ce a prezentat primul Bal la noi. Mai
târziu ne-am dat seama cã un prezentator
din afarã nu poate intra cu totul în
atmosfera “ balului Nostru ”, cum îl
numeam cu mândrie ºi ne-am mulþumit doar cu o
“voce”, pentru cã anul acesta sã înþelegem cã
Mitza al nostru ºi frumoasa Alina Hondru au
fost discreþi ºi fermecãtori, exact persoanele de
care aveam nevoie.
Nu a fost totul perfect, dar ce ne-am mai
aminti astãzi? Într-un an organizatorii au uitat sã
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Andrei Guzu , Roxana Gogancea , Cristi
Savescu, Rãzvan Neacºu, Andra
Alexandru, Andra Noanã, Andrei Giurgiu,
ºi mulþi, mulþi alþii ... Pentru voi sunt doar niºte
nume, pentru mine sunt cei care ºi-au dorit
mai mult, din ce în ce mai mult pentru a putea
spune ºi astãzi: “UNIREA face PUTEREA”.
Ei sunt cei care au fãcut posibil
“C.N.U. is for Unforgettable”, adicã cel mai
bun Bal al Bobocilor al anului 2009. Probabil
mulþi vor sã afle reþeta care nu mai poate fi un
secret: 33 de inimi care au bãtut în acelaºi
ritm ... 33 de elevi de clasa a XII-a care au
cântat, au dansat, au fost actori, regizori,
scenografi, au plâns, au þipat, au disperat, dar,
mai presus de toate s-au bucurat! 33 de suflete
care ºi-au dorit sã realizeze ceva de neuitat
BALUL BOBOCILOR - 2007
pentru ºcoala lor, pentru “bobocii” uniriºti,
pentru colegii lor, pentru profesorii pe care îi
aducã buchetele de flori pentru câºtigãtoare, în
respect,
ºi, nu în ultimul rând, pentru propria lor
altul au sosit 8 rochii pentru 9 fete, poate filmele
desãvârºire.
Ce au câºtigat în urma acestei
nu au fost mereu amuzante, sau probele fetelor
experienþe?
Amintiri,
prieteni pe viaþã, bucuria
nu au fost destul de spectaculoase. E posibil ca
lucrului bine fãcut ºi,
Miss Boboc sã nu fi
cu siguranþã, toatã
satisfãcut gusturile
admiraþia mea!
tuturor spectatorilor, în
Am scris
fiecare an. Dar le vom
aceste rânduri doar
pãstra în memorie pe
pentru a vã mulþumi
Amina
minunatele
vouã, elevi uniri;ti,
Muhadi, Alina Cristea
care ne dãruiþi an
sau
pe
noua
de an încrederea
“încoronatã”, D i a n a
voastrã, ajutânduBîznã care au ridicat
ne pe noi, profesorii
sala în picioare pe
uniriºti, sã mergem
ritmuri de rock’n roll,
mai departe în
disco sau muzica
vremuri
grele
orientalã.
punând
suflet
în tot
Ce
ne
ceea
ce
facem,
cu
deosebeºte de alþii?
convingerea
cã
Faptul cã facem totul cu
MERITAÞI!
forþele proprii, faptul cã
BALUL BOBOCILOR - 2008
avem idei ... deºtepte,
faptul cã avem curaj sã facem ce nu s-a mai fãcut
ºi, deºi suntem orgolioºi (doar suntem uniriºti!),
prof. Angela SÎRBU
ne asumãm ºi greºelile, inerente de altfel. ªi cum
poþi uita atmosfera din salã? Þinutã elegantã,
comportament civilizat, simþul umorului ºi
recunoaºterea muncii celor de pe scenã.
Acestea sunt, poate, câteva dintre motivele
pentru care Balul Bobocilor de la Unirea este un
eveniment al întregului oraº, un spectacol cu
sala arhiplinã la care mulþi ºi-ar dori sã asiste ...
Nu sunt eu oare cel mai norocos om din
lume? Pentru cã pot sã mã bucur de elevii mei
minunaþi care îºi asuma rolul de organizatori, fãrã
sã þinã cont cã învaþã în acelaºi timp pentru
bacalaureat ºi admitere la facultate, care uitã cã
în sala de festivitãþi e frig ºi cã nici nu prea au
mâncat pe acasã timp de câteva sãptãmâni.
Aveþi toate motivele sã mã invidiaþi! Eu am lucrat
cu Andrei Budescu , Andrei Grosu , Dorin
Dincã, Vlad Mihu, Cristina Golomoz, Alina
BALUL BOBOCILOR - 2009
Calistru , Andra Ciorici , Raluca Danþiº ,
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The Irish Party
Acest proiect a fost demarat în vara anului
2008. Încercam sã gãsesc o activitate pentru 24
ianuarie, în care sã atrag cât mai mulþi copii..
Cãutam o activitate care sã fie atractivã atât
pentru cei care o realizau cât ºi pentru cei care o
priveau.
ªtiam cã mã adresez generaþiei copyMessenger,
paste guvernatã de atotputernicul Messenger
care oferã o iluzorie comunicare, dar pe care ei îl
manevreazã cu naturaleþe. Trebuia sã le ofer
altceva, ceva care sã-i uneascã într-o activitate
comunã. ªi am început sã caut pe net niºte
cântece irlandeze care au fost dintotdeuna
preferatele mele. Am încercat sã fac o selecþie,
dar pentru cã îmi plac atât de mult nu reuºeam
sã micºorez lista celor mai frumoase, mai ales
cã am ascultat aproximativ 600 de cântece. Unele
din melodiile pe care voiam sã le introduc în
program aveau ºi o parte instrumentalã care,
pentru o salã plinã de adolescenþi poate pãrea
plictisitoare. ªi nimic nu poate fi mai
dezamãgitor pentru niºte «artiºti» decât
niºte spectatori plictisiþi. Si totusi unele
dintre ele erau extraordinar de frumoase.
Am început sã caut ºi sã inventez
«ceva» care sã acopere segmentele
instrumentale. ªi aºa am ajuns la
dansuri. Iniþial nici nu m-am gândit cã
niºte copii obiºnuiþi ar putea dansa ceea
ce noi vedeam la televizor, adicã trupa
Lord of the Dance
e, condusã de
Michael Flatterley. Încercam sa
înlocuiesc arta lor desãvârºitã cu altceva
care sã nu fie ridicol, dar nici neatrãgãtor.
Dupã douã luni de studiu al
acestor dansuri (aproximativ zece ore
pe zi la calculator) am gãsit: puteam sã
aleg numai paºii care puteu fi învãþaþi ºi
de o echipã de neprofesioniºti. Acum
aveam o idee mult mai clarã ºi concretã
despre ce aº putea sã fac ºi am început sã caut
ºi mai asiduu.
Pânã sã înceapã ºcoala, ºtiam clar ce voi
propune copiilor: cântecele ºi paºii care trebuiau
învãþaþi. Dar am fost uimitã sã vãd cã elevii cãrora
le-am propus au fost destul de reticenþi ºi nu au
primit propunerea mea cu prea mult entuziasm.
Dupã o varã în care muncisem enorm, am fost
dezamagitã ºi am avut un moment de
descumpãnire. Eram gata sã renunþ.
O singura clasã a acceptat în totalitate ºi
fãrã rezerve: clasa 11 F (acum 12 F) ºi apoi,
oarecum obligaþi, clasa 10 F. Au început repetiþiile
care, iniþial, au fost profund dezamãgitoare.
Fãceam repetiþii în sala de sport ºi nu ajungea tot
spaþiul de acolo pentru cã se ciocneau între ei,
apoi îi pufnea râsul, þipam la ei ºi o luau de la
început. Apoi greºeau din nou, iar râdeau, eu
þipam ºi tot aºa. Cu toþii voiam sã reuºim ceva ºi
ne strãduiam, dar tot nu ieºea. Într-un moment în
care aproape cã ne pierdusem rãbdarea, a apãrut
salvarea noastrã: Alina Cristea. Fiind expertã la
majorete a început sã coordoneze paºii prin
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numãrãtoare ºi totul a început sã capete o formã
coerentã. Încã de la început am hotãrât cã, dupã
ce vom învãþa paºii elementari, vom face o
selecþie.
Selectarea celor mai buni a inceput printro întrebare : Cine vrea sã renunþe? Am rãmas
uluitã sã vãd cã nimeni nu a vrut. Dar ºocul cel
mai mare a fost când am început sã elimin câþiva.
Au început sã plângã la propriu. ªi atunci mi-am
dat seama cã ceea ce fãceam noi nu era
olimpiada sau nu ºtiu ce alt concurs naþional, ºi
astfel am hotãrât sã rãmânã toþi.
Pe mãsurã ce dansurile prindeau contur,
toþi eram cuprinºi de emoþie. Am început sã mãrim
frecvenþa repetiþiilor ºi sã le facem la niºte ore
imposibile: vinerea dupa 7.30 seara, sâmbãta,
duminicã seara. Unii copii, care au domiciliul în
afara oraºului, nu au mai plecat sãptãmâni întregi
acasã. În acest moment am hotãrât cã putem
face ºi costumele despre care discutaserãm încã

de la început. Nu am îndrãznit sã le propun
gãsirea unui sponsor pentru cã nu ºtiam ce va
ieºi în cele din urmã ºi nu voiam sã-ºi facã iluzii,
aºa cã le-am sugerat sã-ºi finanþeze propriul
costum. Am purces la cumpãrarea materialului,
adicã am vrut sã cumpãr, dar nicãieri nu gãseam
mai mult de 20-30 de metri, iar noi aveam nevoie
de 100. Am gãsit în cele din urmã o fostã colegã
de facultate care avea o vecina care cunoºtea o
patroanã care avea trei magazine în piaþã la Bacãu
ºi care a mai vorbit cu o alta ºi aºa am reuºit sã
strângem 98 de metri. Între timp am gãsit ºi un
atelier de croitorie care sã facã aceste costume.
Am cumpãrat elastic, material pentru garniturã,
fermoare, cãmãºi pentru bãieþi.
ªi a venit ziua cea mare: 24 ianuarie 2009,
ziua liceului. Aveam toþi emoþii foarte mari pentru
cã nu ºtiam cum va reacþiona publicul ºi cel mai
mult ne era groazã de ridicol. Rezultatul? Anul
acesta s-au înscris 80 de copii în Clubul de
dansuri irlandeze.

prof. Luminiþa CIOCÂLDÃU
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NOI SUCCESE ÎN GALELE STEF 2009
Premiul
Premiul
Premiul
Premiul

I - spectacolul “Se cautã un mincinos” de Dimitri Psathas
pentru cel mai bun public
I pentru cel mai bun rol principal masculin – Gabriel Chirilã
I pentru cel mai bun rol secundar masculin – Adrian Dima

Gabriel Chirilã: “Teatrul a însemnat pentru
mine o oportunitate. Trei luni minunate în care
am colaborat cu niºte oameni deosebiþi, trei
luni în care am participat la realizarea unui
proiect unic. Sunt extrem de recunoscãtor cã
am reuºit sã creãm un spectacol deosebit ºi,
mai ales, amuzant.”
Laura Moisã: “Dacã nu intru la facultate, pot
mãcar sã þin spectacole de stradã. Deci tot e
bine. ªi e bun dacã te confrunþi cu groaza de
vorbit în public.”
Andra Bãlþatu: “STEF - patru litere, un cuvânt
ºi atât de multe înþelesuri. Nu pot explica ce
înseamnã STEF sau sã scriu o singurã
propoziþie, e o lume pe care o descoperi în
fiecare zi altfel.”
George Dan: “STEF-ul a însemnat pentru
mine o experienþã de neuitat. Am lucrat toþi
ca o echipã ºi am reuºit sã realizãm un
spectacol frumos. Chiar dacã a fost stresant,
a meritat.”
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Mihai Cojocaru: “Toate lucrurile bune ies
atunci când nu îþi propui sã le faci. Deci dacã
o sã iasã prost spectacolul, sã ºtiþi cã noi neam propus sã iasã bine.”
Oana Mocanu: “Ceea ce facem noi la STEF
reprezintã o altfel de educaþie, diferitã de
ceea ce învãþãm la ºcoalã.”
Mihai Boldeanu : “Dacã citiþi acest rând,
înseamnã cã aþi dat bani la teatru. Bravo!”
Adrian Dima: “Mie îmi plac cartofii pai, dar
mai mult îmi place sã fiu actor… pe scena :D
:))“
Daniela Gheorghiþã: “Prin STEF am început
sã îmi pierd timpul într-un mod constructiv…
sau cel puþin aºa mi se pare.”

Roxana Mancaº: “Trupa de STEF reprezintã
pentru mine o a doua familie, mare, unitã,
alãturi de care am muncit ºi m-am distrat. Am
venit fiecare, am
adunat, mânã de la
mânã, gând cu gând,
astfel
încât
sã
realizãm un spectacol
reuºit. Deºi a fost
multã, multã muncã,
STEF-ul rãmâne o
experienþã de neuitat,
din care învãþãm ce
înseamnã teatrul, dar
mai ales ce este
viaþa.“
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Pe culmile succesului: viata de majoretã
Pentru unii reprezintã o lecþie
de stil ºi profesionalism, pentru alþii este
o parte din viaþã, iar pentru cei mai
mulþi, doar un mod de a te destinde.
Oriunde apar, ºtiu cum sã capteze
privirile prin miºcãri spectaculoase,
cum sã surprindã ºi sã opreascã timpul
în paºi de dans, ca apoi sa fie invitate
la numeroase evenimente, de unde
pleacã întotdeauna învingãtoare. Au
câºtigat locul I pe plan naþional în 2009,
la Târgoviºte, ne-au oferit posibilitatea
de a ne mândri cu ele de fiecare datã,
cãci noi am fost mereu acolo,
aplaudându-le ºi încurajându-le. Sunt
majoretele liceului nostru, care ºtiu
întotdeauna cum sã transmitã publicului
buna dispoziþie prin spectacolul creat.
Aparent uºor de realizat, cele câteva
minute pe scenã ascund o muncã de neimaginat
ºi la fel de mult timp sacrificat. Coregrafiile
spectaculoase necesitã concentrare maximã în
timpul repetiþiilor, iar pentru a le stãpâni, fetele
trebuie sã se dedice întru totul: “Abia am timp sã
mãnânc”, îmi arãta neputincioasã un pachet cu
Cristea, coregraful echipei, elevã
biscuiþi Alina Cristea
în clasa a XII-a F.
Pe cei ce sunt tentaþi sã creadã cã dansul
este mai mult o joacã, Alina vine sã îi contrazicã:
“Un dans ne ia cam douã luni, iar în ultimele
sãptãmâni muncim extrem de mult. De exemplu,
înainte de marele concurs am lucrat o sãptãmânã
de dimineaþã pânã seara.”
Rezultatele deosebite, concursurile
câºtigate, dar mai ales aplauzele primite la final
sunt recunoºtinþa maximã pentru munca depusã.
Astfel cã, în fiecare an, numãrul elevelor dornice
sã facã parte din echipa de majorete creºte vizibil.
Preselecþia are loc la începutul anului: “Fetele vin,
le arãtãm anumite miºcãri, observãm cât sunt de
competente, iar apoi discutãm cu ele sã vedem
ce iniþiative au ºi cum le pun în practicã”, relateazã
Alina.
Publicul unirist, ºi nu numai, ºtie de fiecare
datã cã spectacolul pregãtit de majorete este unul
desãvârºit, care surprinde prin miºcãri variate.
Cum se realizeazã totul? Respectând elemente
din baremele europene ºi americane, pe care le
îmbinã într-un format original. Baremul european
“menþioneazã o uºoarã nuanþã de militãrie: marº,
beþe, pânã ºi uniformã militarã ”, îmi explica
doamna profesoarã C a r m e n G r o s u . Cel
american conferã strãlucirea ºi caracterul
surprinzãtor al coregrafiei, iar pentru aceasta este
nevoie de mult mai multã muncã. Un exemplu
binecunoscut îl constituie piramida care, pentru
a fi realizatã ca la carte, este nevoie de efort mult
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mai mare din partea fetelor, fiind supuse totodatã
riscului de a fi accidentate: “E foarte obositor, mai
ales cã fetele care stau la bazã au spatele foarte
solicitat”, spune Alina.
Filmele americane au creat însã, de-a
lungul istoriei, prin viziunea lor simplistã, o imagine
nefavorabilã majoretei: “Aceste filme promoveazã
superficialitatea. Toatã lumea are impresia cã e
ceva uºor, însã nu toþi pot face ce facem noi. Nu
înseamnã sã te zbengui pe scenã, nu e o joacã.
Mi-ar plãcea ca lumea sã înþeleagã asta ”,
subliniazã Alina.
Cu toate acestea, Colegiul Naþional
“Unirea” scrie o istorie diferitã a formãrii trupei de
majorete. În anul 1997 se înfiinþeazã trupa de
dans modern pentru revista de divertisment
“Generaþia ‘n blugi”, proiect gândit de doamna
profesoarã Daniela Plãiaºu. Cu ajutorul unui
investitor privat care oferã sprijin financiar întregii
activitãþi, rezultã singura publicaþie destinatã
preadolescenþilor din judeþ. Publicaþia apãrea
lunar ºi exprima calitatea la gradul cel mai înalt
pentru Vrancea la acea datã. Era prima revistã
full color din judeþ, al cãrei cuprins se caracteriza
prin diveristatea ºi calitatea informaþiilor, de la
glume, ironie finã, interviuri cu artiºtii muzicali ai
vremii, cu elevii care studiau în strãinãtate ºi pânã
la teste psihologice pentru tineri, sondaje ºi
reclame atractive. Era un proiect privat, la care
luau parte elevi ºi profesori din întreg liceul. Anii
urmãtori au contribuit la dezvoltarea acestui
proiect de succes. La un moment dat, însã, din
cauza problemelor de distribuþie, revista a dat
faliment. Momentul nu a determinat ºi prãbuºirea
trupei de dans, ba mai mult, a consolidat-o. Cele
12 fete foarte muncitoare, talentate ºi ambiþioase
susþineau primul lor spectacol la Sala Polivalentã,
bucurându-se de aprecierea publicului ce le-a
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motivat, astfel, sã continue. Au fost îndrumate pe
parcursul timpului de doamnele profesoare Maria
Rusan ºi Carmen Grosu , care au urmãrit
îndeaproape evoluþia ºi miºcãrile lor ºi, totodatã,
au contribuit cu sfaturi. Doamna profesoarã Maria
Rusan îºi aminteºte: “Stãteau câte
ºase ore ºi munceau fãrã sã
crâcneascã”, subliniind, astfel, ambiþia
ºi seriozitatea fetelor.
În anul 1999, Colegiul Naþional
Care
“Unirea” participa la emisiunea “Care
pe care
care”, emisiune de divertisment ºi
culturã generalã, în care exista ºi o
probã obligatorie de dans al
majoretelor. În urma concursului, liceul
a obþinut locul doi pe Moldova. Echipa
de dans modern era formatã la acea
perioadã din eleve remarcabile:
F l o r e n t i n a P ã u n e s c u , “ sufletul
trupei”, fostã gimnastã de performanþã
ºi cea care se ocupa de coregrafie,
Simona Ciurcu , Liliana Crãciun ,
Elena Bululete, Oana Neagu,
Cristina Fofazã , Simona Slovoiu ,
Gabi Stelescu. Fetele au avut parte de momente
încununate de succes, care aduceau cu sine stãri
inexplicabile: “Când am reuºit sã legãm câþiva
paºi ºi sã-i stãpânim toate fetele, d-na profesoarã

a fost atât de fericitã, încât râdea plângând,
citindu-se pe chipul dânsei fericirea”, afirma
Simona Slovoiu în revista “Generaþia
Generaþia ‘n blugi
blugi”.
Treptat, cu fiecare competiþie,
responsabilitatea membrelor echipei creºtea,
însã, întotdeauna, orice obstacol întâlnit era
depãºit numai pentru cã erau unite: “Pentru mine
trupa este foarte importantã, mai ales cã eu sunt
obiºnuitã cu activitãþi extraºcolare de la 5 ani. Ne
înþelegem bine (suntem prietene) ºi sper cã vom
rãmâne împreunã indiferent ce va fi în viitor”,
mãrturisea Florentina Pãunescu în paginile
revistei.
I-am adresat Alinei Cristea întrebarea
“Ce reprezintã trupa de dans pentru tine?”, prilej
cu care am remarcat importanþa muncii în echipã
ºi motivul pentru care, în final, ajung sã pãstreze
o amintire frumoasã: “Un mediu în care te detaºezi
complet de restul lumii, o gaºcã de prietene pe

care sigur nu le vei uita niciodatã ºi poate unul
dintre cele mai frumoase lucruri din viaþa de
licean.”
În prezent, echipa de majorete are în
componenþa sa 12 fete, de la clasele
a IX-a, pânã la a XII-a, care în mod
cert sunt o prezenþã cheie la
Balul
evenimente
precum
Bobocilor
Bobocilor,, competiþii între licee sau
competiþii naþionale. Totodatã,
majoretele au devenit “un simbol al
liceului nostru; e o mândrie ºi o onoare
sã faci parte din echipã ”, le
încurajeazã doamna profesoarã
Maria Rusan pe viitoarele aspirante.

Cristina ROIBU
clasa a XII-a D
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Rezultate obþinute la
concursurile interjudeþene
de matematicã în anul 2009
de elevii Colegiului Naþional “Unirea”
Concursul “Unirea”, Focºani, ianuarie 2009
Andrei Alexandru, clasa a XII-a, Marele Premiu
Munteanu Mihai, clasa a X-a, premiul III
Chirana Daniel, clasa a VII-a, menþiune specialã
Sonea Andromeda, clasa a IX-a. menþiune specialã
Tarbã Nicolae, clasa a VII-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a VII-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VII-a, menþiune
Puþaru Ionuþ, clasa a IX-a, menþiune
Hagiu Adela, clasa a X-a, menþiune
Arvinte Marius, clasa a XI-a, menþiune
Franciuc Andrei, clasa a XI-a, menþiune
Alban Andrei, clasa a XII-a, menþiune

Concursul “Al. Myller”, Iaºi, aprilie 2009
Andrei Alexandru, clasa a XII-a, premiul I
Munteanu Andrei, clasa a VI-a, premiul II
Chirana Daniel, clasa a VII-a, premiul III
Ristea Dan, clasa a IX-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a VII-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a VII-a, menþiune

Andrei Alexandru
Marele Premiu al Concursului “Unirea” 2009
câºtigãtor al unei burse de studiu în Franþa

Concursul “Viitorii matematicieni”,
Roman, mai 2009
Alexandrescu Beatrice, clasa a VI-a, premiul I
Condrea Cristian, clasa a VI-a, premiul II
Tãtaru Rãzvan, clasa a VI-a, premiul III
Burgã Alexandru, clasa a VI-a, premiul III
Tãnase Valentina, clasa a VI-a, premiul III
Crivãþ Georgiana, clasa a VI-a, premiul III
Loghin Laura, clasa a VI-a, premiul III
Bogoi Andra, clasa a VI-a, menþiune
Cheºche Bogdan, clasa a VI-a, menþiune
Dediu Marius, clasa a VI-a, menþiune
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Concursul “Euclid”, Focºani, iunie 2009
Tarbã Nicolae, clasa a VII-a, premiul I
Burgã Alexandru, clasa a VI-a, premiul I
Chirana Daniel, clasa a VII-a, premiul II
Loghin Laura, clasa a VI-a, premiul II
Savin Lucian, clasa a VII-a, premiul III
Tãnase Valentina, clasa a VI-a, premiul III
Crivãþ Georgiana, clasa a VI-a, premiul III
Condrea Cristian, clasa a VI-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan, clasa a VI-a, menþiune
Bogoi Andra, clasa a VI-a, menþiune
Cheºche Bogdan, clasa a VI-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VII-a, menþiune
Radu Adrian, clasa a VII-a, menþiune
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Concursul “D. Pompeiu”, Botoºani, mai 2009
Munteanu Mihai, clasa a X-a, Marele premiu
Chirana Daniel, clasa a VII-a, premiul I
Munteanu Andrei, clasa a VII-a, premiul I
Savin Lucian, clasa a VII-a, premiul II
Tãtaru Rãzvan, clasa a VI-a, premiul II
Condrea Cristian, clasa a VI-a, premiul III
Loghin Laura, clasa a VI-a, menþiune specialã
Sonea Andromeda, clasa a IX-a. menþiune specialã
Tarbã Nicolae, clasa a VII-a, menþiune specialã
Nistor Andrei, clasa a V-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VII-a, menþiune
Burga Alexandru, clasa a VI-a, menþiune
Concursul “Lumina Math”,
faza judeþeanã
Savin Lucian, clasa a VII-a, premiul II
Tãtaru Rãzvan, clasa a VI-a, premiul III
Tarbã Nicolae, clasa a VII-a, premiul III
Anghel Daniel, clasa a VII-a, premiul III
Dincã Sorana, clasa a VII-a, menþiune
Mãric Cãtãlin, clasa a VII-a, menþiune
Concursul “Lumina Math”,
faza naþionalã
Savin Lucian, clasa a VII-a, premiul III

Concursul “±Poezie”, faza judeþeanã,
aprilie 2009
Crivãþ Georgiana, clasa a VI-a, premiul I
Robu Silvia, clasa a V-a, menþiune
Alexandrescu Beatrice, clasa a VI-a, menþiune
Burgã Alexandru, clasa a VI-a, menþiune

Concursul “C. Calude”, Galaþi,
noiembrie 2009
Chirana Daniel, clasa a VIII-a, premiul II
Munteanu Mihai, clasa a XI-a, premiul II
Condrea Cristian, clasa a VII-a, premiul III
Alexandrescu Beatrice, clasa a VII-a, menþiune
Burgã Alexandru, clasa a VII-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a VII-a, menþiune
Loghin Laura, clasa a VII-a, menþiune
Bogoi Andra, clasa a VII-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a VIII-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VIII-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a VIII-a, menþiune
Nedelcu Ruxandra, clasa a IX-a, menþiune
Mocanu Andru, clasa a IX-a, menþiune
Sonea Andromeda, clasa a X-a, menþiune

Concursul “Florica T
T.. Câmpan”, Durãu, august 2009
Chirana Daniel, clasa a VII-a, premiul II
Dincã Sorana, clasa a VII-a, premiul III
Echipa gimnaziu, Premiul I
Concursul “Recreaþii matematice”, Durãu, august 2009
Chirana Daniel, clasa a VII-a, premiul I
Munteanu Andrei, clasa a VII-a, premiul III
Concursul “Gazetei Matematice”, august 2009
Sonea Andromeda, clasa a IX-a. premiul II
Sonea Andromeda, clasa a IX-a. Premiu special
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REZUL
TATE OBTINUTE DE ELEVII UNIRIªTI
REZULT
LA OLIMPIADELE NAÞIONALE
ªI INTERNAÞIONALE
în anul ºcolar 2008-2009
LIMBA ªI LITERA
TURA ROMÂNÃ
LITERATURA
Andra Bãlþatu - (X E) - prof. Crina Capotã - Menþiune
Ioana Alexandru – (XI E) – prof. Daniela Plãiaºu
premiul al II-lea (faza naþionalã)
ºi premiul al II-lea la Olimpiada internaþionalã de limbã,
culturã ºi civilizaþie româneascã
CHIMIE
Adelina Pãunescu – (IX E) – prof. Maria Dochia - menþiune specialã
Ionuþ Ivan – (XI B) – prof. Maria Dochia - menþiune specialã
LIMBA FRANCEZÃ
Andreea Chiru – (IX B) – prof. Crenguþa Stanciu - menþiune specialã
LIMBA IT
ALIANÃ
ITALIANÃ
Livia Andreea Lupºa – (XII F) - prof. Crenguþa Stanciu – premiul I
Olivia Sãcãluº - (XI B) - prof. Crenguþa Stanciu - menþiune specialã
BIOLOGIE
Raluca Mardaru – (XII C) – prof. Corina Ciucu - menþiune
ECONOMIE
Andreea Avramescu – (XI B) – prof. Carmencita Culiþã - menþiune
INFORMA
TICÃ
INFORMATICÃ
Bogdan Stelian Caºu Pop – (XI B) – prof. Marilena Oprea - menþiune
MA
TEMA
TICÃ
MATEMA
TEMATICÃ
Sorana Dincã – (VII) – prof. Mariana Guzu - bronz
Andrei Munteanu (VI) - prof. Mariana Guzu - menþiune + bronz
Mihai Munteanu – (X C) – prof. Enache Pãtraºcu – premiul III + aur
Andrei Alexandru – (XII A) – prof. Cornel Noanã – menþiune + bronz
FIZICÃ
Cosmin T
omulescu – (IX C) – prof. Sorin Bodaº - menþiune specialã
Tomulescu
Mihai Munteanu - (X C) - prof. Sorin Bodaº - menþiune MECT
Teodor Istrate - (X C) - prof. Sorin Bodaº - menþiune specialã
SPORT
Ana Robert Anghel - (VII) - prof. Carmen Grosu - menþiune
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Interviu de la distanþã
sau un altfel de dialog
Existã cel puþin un motiv întemeiat pentru
care acest interviu inedit a avut loc. Am considerat
cã, la aproape doi ani dupã ce mi-am finalizat
stagiul ca licean la C.N.U. nu ar fi rãu sã-mi
satisfac câteva curiozitãþi, apelând evident la
ajutorul unui profesor. Elev fiind, am manifestat
dintotdeauna o curiozitate faþã de ralaþia elevprofesor, faþã de modul în care se instituie
respectul ori apar conflictele, faþã de dialogul
uneori reuºit, alteori eºuat dintre un elev ºi
profesorul sãu. Lãsând la o parte faptul cã ºi eu
am avut parte de colaborãri mai bune sau mai
puþin bune cu cei ce mi-au fost profesori la C.N.U.,
am dorit în primul rând sã aflu cum îºi priveºte un
profesor munca, ce simte despre instituþia în care
îºi desfãºoarã activitatea,
cum îºi gestioneazã reuºitele
ºi nereuºitele profesionale,
ce gândeºte despre propria
meserie, ce aºteptãri are de
la un elev, ce aºteptãri are de
la colegii de catedrã, ce
preferinþe manifestã în
domeniul în care predã.
Evident, interviul
acesta poate cã nu a
rãspuns tuturor acestor
întrebãri pentru cã ne-ar fi
trebuit un spaþiu ceva mai
mare pentru a acoperi întreaga mea serie de
curiozitãþi. Ceea ce cred însã cã am reuºit sã
surprind cu succes a fost o imagine mult mai
aproape de real a profesorului; am avut uneori
(trista) senzaþie cã cei care îmi sunt profesori uitã
pe alocuri sã fie ºi umani. Sã nu fiu greºit înþeles,
sã nu fiu bãnuit de rãutãþi: nu insinuez ºi nici nu
afirm cã domnii profesori ar avea vreun
comportament inuman faþã de elevi. Nu, nu
cunosc colegi torturaþi de profi, cel mult cunosc
profi torturaþi de elevi. Ce vreau sã exprim este
faptul cã pentru un elev este de multe ori destul
de dificil sã întrezãreascã chipul uman al
profesorilor sãi, fiindcã adesea este la fel de dificil
ºi pentru profesori sã treacã peste nivelul acela
oficial ce regleazã în primã instanþã relaþia cu
elevii. Desigur, elevii au ºi ei propriile lor
incapacitãþi de a susþine o relaþie ºi o colaborare
onestã ºi plãcutã, poate cea mai importanã
incapacitate, din punctul meu de vedere vine din
repulsia sau lipsa de interes pentru “a cunoaºte”,
fiindcã din ce în ce mai mult este indusã ideea
printre copii ºi tineri cã acest verb “a cunoaºte” e
unul derizoriu ºi neproductiv (financiar mai ales).
Dincolo de toate aceste remarci fãcute pânã
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acum, motivaþia pentru a întreprinde acest intreviu
stã tocmai în ceea ce am învãþat în cei patru ani
petrecuþi la C.N.U.: dacã ai ceva de spus, dacã
ai ceva pe suflet, dacã e ceva ce te frãmântã
spune, vorbeºte, ia atitudine cât încã e timp, cât
s-ar mai putea rezolva cumva problema, cât încã
subiectul nu picã în desuetudine.
Când i-am propus acum un an doamnei
profesoare Plãiaºu interviul, nu ºtiam cã avea
sã se desfãºoare pe calea Internetului, aºa cum
nici dumneaei nu ºtia ce îmi propuneam sã
surprind. A fost de acord cu acest mod de a
dialoga astãzi devenit banal (Messenger), dar
inedit, zic eu, pentru un dialog de la un intelectual
la unul în devenire. De ce am preferat sã realizez
acest interviu cu doamna
profesoarã? Poate fiindcã în cei
patru ani de liceu mi-a inspirat
întotdeauna o mare deschidere
cãtre dialog, mi-a plãcut dorinþa de
a-ºi apropia elevii, de a-i
cunoaºte, de a-i trata ca pe egali
în planul intelectual. Nu, nu mi-am
propus sã fac elogii gratuite. Nu
e genul meu, nu aº avea motive,
fiindcã modestia nu e sinonimã cu
tãcerea, adevãrul nu e sinonim cu
lauda. Aºadar, m-am gândit cã voi
reuºi prin acest demers al meu sã
reliefez faptul cã invariabil între elevi si profesori
se instituie o relaþie în
perioada colaborãrii
dintre ei ºi cã de multe
ori rãmân întrebãri sau
lucruri
nespuse
fiindcã încã existã în
acea perioadã relaþia
elev-profesor, relaþie
cu statut oficial, astfel
încât am urmãrit sã
umanizez un pic figura
profesorului. Þinând
cont de cei 20 de ani
care se împlinesc de
când C.N.U. a redevenit liceu cu profil teoretic,
fapt ce a marcat reconfigurarea unui spirit unirist,
în special prin revista liceului, o parte a interviului
a fost dedicatã revistei. În fine, am dorit sã
satisfac curiozitãþile unui elev pasionat de
literaturã (aºa cum bãnuiesc cã au mai fost ºi
mulþi alþii ca mine ºi cã încã mai sunt) faþã de
preferinþele doamnei profesoare de limba ºi
literatura românã, Daniela Plãiaºu.
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P.S.: Poate cã un alt motiv pentru
care mi-am dorit sã iau un interviu
doamnei profesoare a fost ºi fiindcã la
aproape doi ani de când am încetat sã
mai fiu elev al C.N.U. admit cã am fost
un elev incomod, un partener dificil de
dialog, poate unul din cei mai capricioºi
elevi pe care dumneaei i-a avut, fapt care
a ºi determinat-o sã afirme mai în glumã,
mai în serios, la finalul clasei a 12-a cã
probabil aº fi bun pentru a înfiinþa “clubul
profesorilor terorizaþi de elevi”. Astfel,
mãrturisesc cã interviul acesta mi-a
acrodat ºansa sã mã reabilitez ºi sã mã
revanºez, sã recunosc cã într-o lume tot
mai grãbitã ºi mai apãsatã de narcisism
ºi superifical, dialogul interuman se aflã
în pericol de dispariþie ºi meritã toatã
atenþia din partea celor ce au anumite
pretenþii intelectuale.
soren30k
soren30k: Bunã seara, doamnã profesoarã. Gata
pentru interviu?
dplaiasu
dplaiasu: Gata, sã trãiþi.
soren30k
soren30k: O primã întrebare de “istorie”: de când
predaþi la C.N.U.?
dplaiasu
dplaiasu: Începem cu un moment din perioada
de tristã amintire: septembrie 1985. Practic, din
prima zi de profesorat am aterizat cu repartiþia
guvernamentalã la uºa de la intrarea profesorilor
ºi un coleg care supraveghea un examen de la
profesionalã nu mi-a deschis uºa ºi aºa s-a sfârºit
prima mea zi de muncã. Pe atunci liceul “Unirea”
era industrial ºi un timp a avut ºi clase de
profesionalã.
soren30k
soren30k: Sã înþeleg cã prima dumneavoastrã
experienþã ca profesor nu v-a dus cu gândul la,
sã zicem, domnul Trandafir?
dplaiasu
dplaiasu: Nu ºtiu, mai degrabã m-am gândit cã
e de rãu augur ºi cã numai mie mi se putea
întâmpla.
soren30k
soren30k: Totuºi, astãzi, în ciuda acelui incident,
vã aflaþi la “Unirea”, fiind o veteranã în rândul
actualilor profesori. Pentru aceasta existã, sã
zicem, un secret al perseverenþei?
dplaiasu
dplaiasu: Da, îmi place mult cuvântul veteranã,
mai ales cã eu nu prea dau doi bani pe chestiuni
ca experienþã, vechime etc. În altã ordine de idei
se vede cã nu toate începuturile au valoare
simbolicã. Nu mi-am dorit niciodatã sã fiu
profesoarã, dar aºa s-a întâmplat. Cum rar sunt
mulþumitã de ceva ºi rarisim mã menþin în a fi
mulþumitã de ceva, nici nu aº fi putut persevera
din propria-mi dorinþã. A fost mai mult o atracþie a
mea pentru a face ceva care sã-mi placã ºi pe
care sã reuºesc sã-l valorizez pe o duratã mai
mare de timp. Deºi am, cred, oarecare succes în
profesie, rar valorizez ca pe o istorie de succes
cei aproape 25 de ani de muncã. Mai degrabã îmi
vine sã zic, asemeni unui personaj caragialian,
cã “destinul mã persecutã”.
soren30k
soren30k: În aceºti 25 de ani, C.N.U. bãnuiesc
cã a trecut prin o serie de schimbãri (de exemplu
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transformarea liceului industrial în colegiu
naþional). Cum priveºte doamna profesoarã
Plãiaºu aceastã evoluþie, pentru cã prespun cã
vorbim despre o evoluþie a liceului?
dplaiasu
dplaiasu: E mai întâi vorba de un salt de la ceea
ce era Liceul “Unirea” în 1989 ºi ceea ce a devenit
el în primii ani dupã revoluþie. Din 1990 încoace
e vorba de o perioadã de douãzeci de ani în care
am avut suiºuri ºi coborâºuri, dar niciodatã
suiºurile nu au fost anulate de evenimentele ºi
perioadele cu un impact negativ, aºa încât aº zice,
cu excepþia fenomenului elevilor cu totul ieºiþi din
comun care apar dupã voinþa lui Dumnezeu, a
fost vorba doar de o evoluþie care e de dorit sã
continue. Astãzi aproape cã ne-am obiºnuit ºi sã
fie sãlile cât mai confortabile, ºi elevii sã fie buni
ºi numai când accidental ne vin copii în liceu care
sunt net sub standardele noastre ajungem sã
conºtientizãm cã faþa învãþãmântului românesc
e de multe ori cu totul alta decât ce trãim noi aici.
s o r e n 3 0 kk: Toate schimbãrile, suiºurile ºi
coborâºurile, succesele ºi dificultãþile ºi-au pus
amprenta asupra liceului în diferite moduri. Ce a
rãmas însã de-a lungul acestei perioade specific
C.N.U.? Ce resimþiþi dumneavoastrã drept spirit
unirist?
dplaiasu
dplaiasu: Am credinþa cã la un nucleu de elevi
ºi de profesori de la acest colegiu se menþine un
anume stil liber, dar în egalã mãsurã exigent ºi
autoexigent fãrã a fi scorþos, dimpotrivã
nonconformist, de multe ori cu umor chiar de
foarte bunã calitate. Distanþa dintre elevi ºi
profesori în acest nucleu pare mai micã pentru
cã existã o dozã mare de democraþie, de respect
reciproc, ca între un intelectual matur ºi un viitor
intelectual. Marea mea satisfacþie e cã multe
lucruri pe care le-am fãcut noi, cei de la “Unirea”,
au fost preluate de alþi colegi profesori de la alte
licee si de alþi elevi, ca de exemplu stilul de a
face “Balul bobocilor” cu film sau cu un show de
bunã calitate, cursurile festive, defilarea cu robe
prin oraº etc. Marea mea uimire ºi, de ce sã n-o
spun durere, a fost cã unii colegi nu au înþeles
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uriaºul potenþial pedagogic ºi intelectual al acestui
tip de demers ºi, pe de altã parte, cã intotdeauna
am avut un numãr mai mare sau mai mic de elevi
care nu ºi-au gãsit locul în niciuna din extraordinar
de multele activitãþi, proiecte etc pe care le are
de ani buni Colegiul.
soren30k
soren30k: În definitv, mici fricþiuni existã în orice
comunitate, fie ea mai micã sau mai mare.
Comunitatea uniristã este, dupã câte înþeleg, în
primul rând profesionalism ºi tradiþie, muncã ºi
seriozitate, dar ºi talent ºi bunã dispoziþie.
Personalizând întrebarea de adineauri, ce s-a
schimbat la profesoara Daniela Plãiaºu în cei 25
de ani de activitate ºi ce v-a rãmas pânã astãzi
definitoriu?
dplaiasu
dplaiasu: Eu sper cã mai e ceva din persoana
care a intrat prima datã la clasã în 1985. Tinereþea,
nonconformismul, gustul riscului
social de a spune adevãrul, cinstea
faþã de elevi, curajul de a spune cã
nu ºtiu ceva ºi cã nu deþin cheia vieþii
nimãnui, nici adevãrul suprem ºi cu
atât mai puþin reþeta fericirii, sunt încã
valori în “declaraþia mea de avere”.
Desigur s-o fi schimbat ceva, poate
cã frica mea de a mã uita în oglindã a
crescut considerabil. Profesional,
sunt mai puþin metodicã ºi muncesc
mai mult ca sã nu mã plictisesc la
orele mele. Uriaºa schimbare e cã vãd
în mulþi din elevii mei niºte confraþi
intelectuali. ªi în bine, ºi în rãu.
soren30k
soren30k: Vorbind despre ceva “definitoriu”,
despre o marcã a profesorului care face sã se
individualizeze, sã se diferenþieze faþã de ceilalalþi
colegi ai sãi, mã gandesc cã trebuie sã existe ºi
o regulã general-valabilã a profesorilor, un miez
comun tuturor profesorilor de la C.N.U. Care ar fi
acesta pentru dumneavoastrã?
dplaiasu
dplaiasu: Greu de spus. Pe noi, cei de la “Unirea”,
ne despart mult mai multe lucruri decât ne unesc,
dar principalul liant e (ºi asta o afirmãm destul de
des, vãzând cum merg lucrurile în Romania ºi în
Europa) cã suntem o specie pe cale de dispariþie
din multe puncte de vedere. Suntem doritori de a
menþine un nivel intelectual ridicat al orelor, de a
crea performanþã adevãratã ºi într-un sector
destul de dispreþuit în realitate de factorul politic
ºi de cel universitar. Un alt lucru care ne uneºte
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este dat tocmai de caracterele foarte puternice,
dacã n-ar exista o minimã principialitate a relaþiilor
ºi un debuºeu în umor, convieþuirea în cancelarie
ar fi imposibilã. E cunoscut cã la noi certurile sunt
pe faþã, cele care sunt cu adevãrat bazate pe
diferenþe foare importante, în rest, sfânta
conversaþie de pe la colþuri... Ca profesor, la
modul general, trebuie sã ai o deontologie destul
de severã ºi, cum noi, din pãcate, nu suntem
obligaþi, ca medicii, sã semnãm un jurãmânt, cine
vrea cu adevãrat sã fie un profesor ºi nu orice
altceva trebuie sã aibã un cod moral personal
destul de strâns. Mi-am promis de mulþi ani cã o
sã scriu o carte despre deontologia profesoralã...
Sã te gândeºti mereu la binele copilului, de
exemplu, la binele lui real. Sã nu porþi tu bãtãliile
lui pentru afirmare, dar sã fii mereu un antrenor, o
cãlãuzã, un mentor care sã nu
striveascã pe ucenic cu propriile
himere, sã nu-l împingã pe drumurile
pe care ar fi vrut el sã meargã la un
moment dat, ci numai sã-i spunã cinstit
ce a gãsit el pe acel drum. Nu poti trãi
în locul urmaºului tãu intelectual.
soren30k
soren30k: Ca student în anul doi al
unei facultãþi (Facultatea de Filosofie)
care a înfiinþat Universitatea Bucureºti,
vã pot destãinui cã nici mediul
universitar nu înþelege pe deplin ideea
aceasta de deontologie, ba dimpotivã
am impresia cã de aici pleacã unele din marile
hibe ale învãþãmântului: existã o lipsã crasã de
modele în facultãþi printre profesori ºi de aceasta
se plâng mai mulþi foºti colegi de liceu. Spre
deosebire de acest învãþãmânt superior, cred cã
la nivel gimnazial ºi liceal regãsim cu o frecvenþã
mai mare profesori care sã “inspire” pe elevi.
Pericolul e cã s-ar putea ca nimic sã nu vinã din
urmã... Pentru dumneavoastrã, de exemplu, care
a fost profesorul cu cel mai mare impact? Cine e
“profesionistul”, dacã îmi permiteþi sã mã folosesc
de acest joc de cuvinte?
dplaiasu
dplaiasu: Am avut imensul noroc de a avea cel
puþin trei profesori de elitã în domeniul meu. În
primul rând, profesorul de românã din gimnaziu,
marele Constantin Ciobanu, mi-a dat o lecþie
de principialitate în relaþia profesor-elev. La un an
sau doi dupã revoluþie i-am fãcut o vizitã ºi atunci
mi-a mãrturisit cã toatã viaþa lui profesionalã ºi
nu numai, a stat sub semnul ochiului ºi urechii
Securitãþii, iar cu mine ca elev principala lui grijã
era sã mã înveþe carte adevãratã fãrã sã mã
expunã pericolului de a deveni o rebelã ºi fãrã
sã-mi falsifice inteligenþa. Mi-am dat seama cã
asta este uriaº de important în munca didacticã.
Eminentul profesor de românã Gheorghe
Zaharia a desãvârºit pregãtirea mea filologicã ºi
mi-a ascuþit ironia ºi autoexigenþa. Iar un model
pe care n-am cum sã-l egalez în blândeþe, fineþe
ºi eficienþã rãmâne doamna profesoarã de
francezã Doina Câmpeanu.
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soren30k
soren30k: Fãcând o analogie cu tematica din
acest an a revistei, vã consideraþi un profesor cu
metodã? Mãrturiseaþi mai sus cã aveþi acum o
“relaþie” mai degajatã cu metodismul...
dplaiasu
dplaiasu: Da. Nu ºtiu dacã am metodã, dar cum
“stilul e omul”, probabil cã am ºi eu un stil. Dacã
acesta existã, ar putea fi definit ca metodã
camuflatã în spontaneitate, dezordine ºi
spectacol verbal. Detest ceea ce e bãtut în cuie,
didactic, superior ºi prãfos. Ora didacticã,
scorþoasã, prãfoasã, în care profesorul e
Dumnezeu pe pãmânt mi se pare o mare dovadã
de nesimþire din partea profesorului. În viziunea
mea, ea e egalã doar cu ora în care nimeni, nici
profesorul, n-are habar de nimic ºi se vorbeºte
despre toate ºi nimic. Îmi plac
lucrurile vii, dar sã aibã un rost, o
noimã, sã nu-mi bat joc de ora din
viaþa mea ºi a elevilor mei care e
ºi ora de curs.
soren30k
soren30k: Apropos de elevi,
credeþi în “elevul model”, în elevul
bun la toate? Am aflat din surse
sigure (ca sã uzitez un cliºeu
gazetãresc des invocat pe la noi
azi) faptul cã aveþi lipici la elevii
“problemã”, rebeli, ieºiþi din
comun,
iar
cã
relaþia
dumneavoastrã cu aceºtia a fost
una fructuoasã, reuºind sã-i
evidenþiaþi pe unii dintre aceºti
elevi. Ce apreciaþi, în definitv, la
un elev?
dplaiasu
dplaiasu: Îmi place sã vãd cã sub
ochii mei cel care, teoretic, este
“menit” de sistemul de învãþãmânt
sã afle ceva de la mine, ca
informaþie sau ca metodã, încetul
cu încetul începe sã-mi spunã el câte ceva
despre lumea filologiei. Îmi place sã discut cu
elevii mei. Chiar marea satisfacþie e sã vãd cum
parcursul lor ºcolar e considerat de ei uºor, plãcut
ºi în mare parte doar rodul muncii lor. Aceºtia sunt
“pe picioarele lor”. Rebelii îmi plac, atunci când
au o cauzã. Desigur, mi-ar plãcea, uneori, sã se
vadã ºi rolul meu, dar asta e secundar ºi e
superficial ca scop. Oricum, totul curge. Am
cunoscut ºi elevi eminenþi, buni la toate, copii cu
un cap, mai deºtepþi decât toþi colegii lor. Aceºtia
sunt rarisimi ºi, din pãcate, niºte oameni nu prea
fericiþi. Desigur, elevul bun la toate pentru ca e un
soi de “tocilar” este o victimã a unor pãrinþi prea
orgolioºi, a unei înþelegeri greºite a ºcolii. Nu prea
mai am elevi din aceºtia. Astãzi copiii sunt destul
de orientaþi.
soren30k
soren30k: Afirmaþi în debutul interviului cã sunteþi
profesoarã la C.N.U. de aproape 25 de ani. Este
bine ºtiut faptul cã una din tradiþiile uniriste este
tocmai “Revista Noastrã”. Care a fost primul
contact ca ºi cititor cu aceasta ºi din ce an aþi
început sã vã îngrijiþi personal de coordonarea
acesteia?
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dplaiasu
dplaiasu: O cunoºteam de când eram elevã de
liceu. Elevii mei au participat încã din 1990 la
revistã. Un timp am condus ºi un fel de cenaclu
foarte nonconformist “Ceaiul de la ora cinci” în
care unul din momente era chiar citirea
materialelor pentru revistã, dar pe atunci cel care
era sufletul revistei era domnul profesor Toader
Aioanei. Prin 1997 am coordonat un colectiv de
elevi care au scos un numar din revistã ºi am
condus, alãturi de domnul Romulus Buzãþelu,
ultimele doua apariþii: 2008 ºi 2009.
soren30k
soren30k: Prin ce s-au remarcat apariþiile
revistei care v-au avut drept colaborator ºi
coordonator? Ce suflu aþi imprimat acum revistei,
ce s-a îmbunãtãþit, ce ar mai fi de îmbunãtãþit?
dplaiasu
u:
Începând
cu
penultimul numãr am schimbat
destul de mult. În primul rând nu
am mai ales ca temã prezentarea
unui scriitor ales dupã criterii
legate de anul naºterii sau al
morþii, cum se fãcea pânã atunci,
ci am ales sã vorbim despre
scriitori, filosofi, eseiºti etc., care
erau propuºi de cãtre elevi. Am
înfiinþat rubrici noi, printre care
“Amintiri de la Unirea” etc. La
numãrul din 2009 am schimbat
ºi mai mult viziunea, prin faptul
cã prima parte a fost dedicatã
unui
concept
generos,
“fereastra”, astfel încât am avut
plãcerea sã primesc articole de
psihologie, de fizicã, de filosofie.
Concepþia graficã a fost cu totul
alta, revista beneficiind de o
contribuþie de excepþie.
soren30k
soren30k: Anul acesta aþi ales
tematica: sistem, model, stil. De unde aceastã
idee?
dplaiasu
dplaiasu: Anul acesta voi mai aduce niºte noutãþi,
dar sunt surprizã. Tot ce pot sã spun e cã am
ales drept concept Stilul ºi cã sper sã fie pe gustul
cititorilor articolele de filosofie, istorie, literaturã
comparatã, psihologie pe care le conþine acest
numãr. Ideea mi-a venit tocmai de la faptul cã în
2010 se împlinesc 20 de ani de când “Unirea” a
redevenit liceu teoretic ºi de când existãm prin
stilul unirist. Acum, lãsând aroganþa la o parte,
cred cã trãim într-o lume îmbibatã de stiluri,
sisteme, moduri de înþelegere, modele; nebunia
postmodernistã e un delir al modelor, modelelor,
stilurilor, la fel, spaþiul urban, la fel modele avortate
de reforme etc. E un bun prilej sã vorbim de mode
vestimentare din secole trecute, de modele de
negociere a conflictelor, de posibile sisteme
filosofice, de stilul caselor, de generaþii ºi
brandurile lor culturale... Ce zici? Avem despre
ce scrie?
soren30k
soren30k: Intuiesc cã va fi un numãr baroc al
revistei, înþelegând prin baroc faptul cã va îmbina
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subiecte variate de discuþie ºi va face referire întrun fel la obsesiile postmoderniste, pe care le-aþi
enumerat ºi dumneavoastrã... Sincer sã fiu, am
o slãbiciune pentru baroc ºi pentru gotic; iatã o
idee pentru numãrul viitor, sã abordaþi ºi filiera
aceasta goticã... De fapt, cum rãmâne cu
planurile pentru numãrul viitor? Ce aþi dori sã
surprindeþi ºi nu aþi reuºit pânã acum?
dplaiasu
dplaiasu: Sincerã sã fiu, aº vrea ca numãrul
acesta sã fie mãcar o idee mai bun decât celãlalt.
Nu ºtiu la ce concept ne vom opri pentru 2011.
Dacã suntem sãnãtoºi, trebuie ca numerele
urmãtoare sã fie cu adevãrat de excepþie, pentru
cã în 2012 “Revista noastrã” împlineºte 100 de
ani de la prima ei apariþie. Bãtrâna doamnã mereu
tânãrã meritã un festin intelectual.
soren30k
soren30k: În final, câteva curiozitãþi ce privesc
preferinþele literare ale profesoarei de limba ºi
literatura românã Daniela Plãiaºu: 1. poetul cu P,
romancierul cu R, dramaturgul cu D din literatura
românã.
dplaiasu
dplaiasu: Romancierul Liviu Rebreanu, Poetul
Eminescu, Dramaturgul Caragiale.
soren30k
soren30k: 2. Romanul capodoperã din literatura
autohtonã.
dplaiasu
dplaiasu: Pãdurea spânzuraþilor.
soren30k
soren30k: 3.Literatura rusã sau francezã?
dplaiasu
dplaiasu: Aº zice cã rusã dacã ar fi ºi Flaubert
rus. Aºa cã rusã dar cu Flaubert.
soren30k
soren30k: 4. Literatura englezã sau germanã?
dplaiasu
dplaiasu: Cea germanã.
soren30k
soren30k: 5. Clasicism sau romantism?
dplaiasu
dplaiasu: Ei, romantismul, deºi...
soren30k
soren30k: 6. Simbolism sau avangardism?
dplaiasu
dplaiasu: Simbolism.

s o r e n 3 0 kk:
7.
Realism
magic
sau
postmodernism?
dplaiasu
dplaiasu: Realismul magic.
soren30k
soren30k: Unul din profesorii mei de facultate,
domnul Mircea Flonta, a coordonat un volum de
antologie intitulat “Filosoful-rege?”. Pentru
dumneavoastrã care este scriitorul rege?
dplaiasu
dplaiasu: EMINESCU, pe bune. La care aº
adãuga ca romancier REBREANU la români, deºi
ani la rândul am fost îndrãgostitã de Camil, ºi
GOGOL, pentru literatura universalã. Voiai sã zic
Cãrtãrescu?
soren30k
soren30k: În niciun caz! O ultimã remarcã: cum
rãmâne cu Eliade?
dplaiasu
dplaiasu: Bunã întrebare. Eliade e scriitorul,
eseistul, istoricul religiilor, e un tot, dar ca meserie
de romancier în mintea mea nimeni nu-l întrece
pe Rebreanu. Îmi place în continuare la fel de mult
ca profesionist al scriiturii fantastice, nu prea cred
cã are rival în secolul XX românesc (vorbesc
evident de Eliade).
soren30k
soren30k: Trebuie sã subscriu, Eliade este
spiritul enciclopedic prin excelenþã. Acestea fiind
spuse, pot decreta: end of the story
story. Vã
mulþumesc pentru amabilitatea ºi rãbdarea de
care aþi dat dovadã pentru acest interviu
extravagant de pe Messenger ºi, glumind puþin,
vã felicit pentru curajul de a accepta un dialog
deschis cu un partener aºa “terorist”.
dplaiasu
dplaiasu: Îþi mulþumesc pentru întrebãri. Sper cã
va plãcea acest interviu ºi cã nu am fost prea
confesivã. Abia aºtept sã-l vãd în revistã.

A consemnat reporterul de ocazie,
Cristian Vechiu. 09.11.09.
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