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UNIREA - 145 DE ANI

Ce-ar trebui sã conþinã
un articol scris la ceas aniversar?

Au trecut 145! Sunt suficient de mulþi pentru ca
monografia (scrisã sau nescrisã) sã poatã consemna
absolvenþi de renume, profesori emblematici ºi, mai ales
un loc bine stabilit în istoria ºcolii româneºti.
La fel de adevãrat, însã, e cã sunt mult prea puþini
pentru a nu ne considera o cetate tânãrã, nu atât ca
vârstã ci, mai ales, ca mentalitate.
Evident cã orice aniversare “rotundã” e prilej, de
multe ori cãutat, de bilanþuri ºi planuri de viitor.
Întâmplãtor sau nu, toate acestea ar trebui fãcute sub
semnul echilibrului multiplu.

Echilibru între ceea ce am fost ºi ceea ce suntem,
între ceea ce suntem ºi ceea ce vrem sã devenim.

Echilibru între ceea ce ne propunem ºi ceea ce
putem realiza, între ceea ce ne dorim ºi ceea ce facem
pentru a ne împlini visele.

Echilibru între ceea ce este înãuntrul zidurilor ºi
ceea ce se gãseºte în afara lor, între lumea din cãrþi ºi
lumea propriu-zisã.

La mulþi ani, Unirea!
Cornel NOANÃ
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Mãrturii fotografice

partea 1 (1866-1948)

Clãdirea liceului (1905)
Clasa a VII-a (1907)
Profesorii liceului (1897)

Profesorii liceului (1925)

Grup de absolvenþi (1897)

Excursie Italia - Pompei (191
1)
(1911)

Echipa de fotbal (1935)
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Aniversarea celor 50 de ani (1916)
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UNIREA - 145 DE ANI
Membrii societãþii literare “Gr
“Gr.. Alexandrescu”
la 25 de ani de la înfiinþare (1923)

Absolvenþi ºi actuali elevi
(1916)

Clasã de fete a liceului (1923)

Elevi ai liceului alãturi
de directorul O. Þino (1922)

Uniforma liceului purtatã de
V-a
elevul Nicolae Þino clasa a V
-a
(1897)

Trupa de teatru a liceului (1925)

Ansamblul folcloric (1925)
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Excursie Italia - St. Angelo (191
1)
(1911)

Profesori în parcul liceului (1914)

Profesori în cancelaria liceului
(1931)

Profesori ºi absolvenþi ai liceului
(1918)
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Profesori ºi elevi ai liceului (1912)

Profesori ºi elevi ai liceului (1936)

Elevi uniriºti (1930)

Profesori ºi absolvenþi ai liceului
(1923)
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ECHILIBRU

DE CE ECHILIBRUL?
Pentru cã e la modã sã fii ecologist, tolerant, deschis la
minte, nonconformist, dar e considerat distonant sã vorbeºti
în cercul de ecologiºti, toleranþi, deschiºi la minte,
nonconformiºti, despre, de exemplu, opera ºi ideile geniilor
ale cãror opere sunt la baza sistemului de valori ce premiazã
comportamentele ºi calitãþile de mai sus. Echilibrul ar fi
restabilit aici prin perspectiva asupra istoriei gândirii
universale ºi a eliberãrii minþii de tirania prezentului.

Pentru cã valori ca înþelepciune, mãsurã,
calm, moralã, demnitate, probabil au fost prea mult
vehiculate în cuvinte deºãnþate ºi a apãrut ideea
dezechilibratã cã sunt suspecte ºi inutile, atinse de
gãunoºenie. Balanþa ar fi readusã în poziþia ei
fireascã de convingerea cã existã mereu reversul
medaliei, contragreutatea ºi pedeapsa lipsei de
mãsurã a alergãrii dupã himere. Hainele de idei
trebuie preferate ideilor însele?

Pentru cã orice ºcoalã în adevãratul sens al
cuvântului e o clãdire închinatã echilibrului între ordine
ºi dezordine, între azi ºi ieri, între magiºtri ºi discipoli,
între repetiþie ºi mutaþie valoricã, între vremurile demult
apuse ºi nou. În vârtejul miilor de informaþii ºi de lovituri
afective, o ºcoalã dãinuitoare, care-l învaþã pe elev sã
negocieze individualitatea sa fragilã cu lumea ºi sã se
înþeleagã pe sine în raport cu ea, e o entitate a binelui.

Pentru cã, vrem sau nu, balanþa moralã e un
ideal, o cale de fericire individualã pe care, unii, cei
aleºi, o gãsesc dincolo de fericirile efemere ale
consumismului sau ale hedonismului…
Daniela PLÃIAªU
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O întâlnire a echilibrului
cu dezechilibrul
„- Ce construieºti?
- Vreau sã sap un coridor. Trebuie sã se producã un progres.
Franz Kafka
Locul în care stau este prea sus.”

Oana BOGZARU
clasa a XI-a F
S-au întâlnit într-un contrapunct, în
contrapunctul kafkian. De obicei, întâlnirile
aveau loc pe neaºteptate, iar urmãrile acestor
întâlniri... „Într-o bunã dimineaþã, când Gregor
Samsa se trezi în patul lui, dupã o noapte de
vise zbuciumate, se pomeni metamorfozat întro gânganie înspãimântãtoare.” sau... „Cineva
trebuie sã-l fi calomniat pe Josef K., deoarece,
fãrã ca el sã fi fãcut ceva rãu, a fost arestat întro dimineaþã”.
Aceastã modificare a ordinii existente ºi
a existenþei înseºi este, adesea, asociatã cu
absurdul, cu un mal du siècle. Expresie atât
de potrivitã pentru o societate într-o continuã
grabã, pentru oameni care nu mai au timp, pentru
neputinþa de a mai exista ºi de a se desãvârºi
ca om. Astfel, absurdul este partea pozitivã, este
conºtientizarea absurdului
absurdului. Se pretinde
existenþa unui oarecare echilibru pe plan
educaþional, spiritual, cultural, social. Dar, la o
analizã mai minuþioasã, se descoperã operele
„contemporane” kafkiene. Kafka nu descrie în
romanele sale societatea, realitatea, birocraþia,
ci le surprinde în raport cu propria persoanã,
fiind transpuse prin drama sa interioarã. Atunci,
de unde survine sentimentul identificãrii,
regãsirii în personajele kafkiene ºi în universul
lor absurd? Nu cumva întreaga umanitate se
gãseºte într-o crizã interioarã mai mult sau mai
puþin conºtientizatã, indusã de o puternicã
degradare a propriilor convingeri?
C r i z a e x i s t e n þ i a l ã stã la temelia
universului kafkian, asociat adeseori cu un
încercarea
labirint. Înainte de a porni în „încercarea
labirintului
labirintului”, este bine de ºtiut cã Josef K., Karl
sau K. îºi vor spune în sinea lor, spre deosebire
de Eliade, „Da, sunt pierdut în labirint.” ºi nu
vor avea nici mãcar impresia cã au ieºit
învingãtori din acesta. Lor le rãmâne
convingerea luptei ºi a necesitãþii acesteia. Este
o luptã asemãnãtoare celei din vis, cãci Gregor
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sau Josef K. pãtrund într-o altã lume la limita
dintre starea de veghe ºi somn, unde realitatea
de zi cu zi întâlneºte o altã realitate, ermeticã,
ilogicã. Interpretarea prin intermediul unei logici
a visului nu este suficientã pentru o lume
kafkianã. Gregor Samsa nu viseazã cã s-a
metamorfozat într-o gânganie, Josef K. nu
viseazã cã este arestat. Aceasta este realitatea
lor interioarã metaforizatã, vizionarã ce întâlneºte
realitatea obiectivã, realizând contrapunctul
kafkian
kafkian.
În universul labirintic, personajele îºi
pierd organicitatea pe mãsurã ce pãtrund într-o
lume tot mai anorganicã, înceteazã sã mai existe
ºi în acelaºi timp abia îºi încep existenþa. Gregor
Samsa nu-ºi conºtientizeazã inexistenþa ca om
ºi nici existenþa ca gânganie. El se izbeºte de
aceeaºi realitate a echilibrului „cuprinsã între cei
patru pereþi pe care-i cunoºtea atât de bine”, îºi
vede „nenumãratele lui picioare, jalnic de subþiri
în comparaþie cu dimensiunile sale de altãdatã”,
încearcã sã se ridice din pat, se gândeºte la
meseria sa neplãcutã de voiajor comercial,
situaþia de gândac pricinuindu-i doar disconfort.
Abia când realizeazã cã a întârziat la serviciu,
se declanºeazã dezechilibrul, cãci el ca insectã
nu mai aparþine acelei lumi, a fost exilat în timpul
somnului neliniºtit, iar acum nu-i mai rãmâne
decât acomodarea la condiþia subumanã. În
realitate, Gregor Samsa a gãsit singura
modalitate de a scãpa, aºa cum maimuþa din
O dare de seamã pentru o Academie
„O
Academie”
realizeazã cã singura ei scãpare este de a
deveni om. Eliberat, dar în acelaºi timp prizonier,
Gregor înceteazã sã mai comunice cu familia
sa: „cuvintele sale nu se mai înþelegeau, cu toate
cã lui i se pãruserã desluºite, mai desluºite canainte .”, dorindu-ºi cu ardoare o nouã
reintegrare în societatea omeneascã. Trãind ca
un gândac, considerat murdar, riscând sã fie
cãlcat în picioare, se întreabã mirat: „Oare era
doar un simplu animal, când muzica îl emoþiona
atât de profund?”. Dar gândacul Gregor nu mai
are nicio ºansã, incapabil sã comunice, el este
exclus din viaþa familiei sale, ducând o
permanentã luptã cu pãrinþii ºi sora lui.
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foto: Dora DAMIAN (XII C)
Spre
deosebire
de
nuvela
„Metamorfoza
Metamorfoza”, unde tema labirintului este
Metamorfoza
întâlnitã doar în arta comunicãrii prin
imposiblitatea de a gãsi modalitatea propice de
exprimare, toate romanele kafkiene sunt
caracterizate de un sistem labirintic imens.
Josef K. rãtãceºte prin labirintul tribunalului
tribunalului,
Karl Rossman ajunge în casele ºi instituþiile
labirintice din America, K. încearcã neîncetat
modalitãþi de a pãtrunde în centrul labirintului
Castelul
numit „Castelul
Castelul”, iar un explorator cunoaºte
legea, procesul ºi condamnarea printr-o simplã
maºinãrie a cãrei construcþie seamãnã cu un
labirint. Personajele nu vor gãsi nicicând ieºirea,
cãci problema d u a l i t ã þ i i , u n i f o r m i z ã r i i ,
neputinþei de a comunica ºi de a avea
rãbdare vor da naºtere mereu dezechilibrului.
În operele lui Kafka nu existã personaje
echilibrate, ci un singur personaj care cautã
sensul existenþei sale într-o lume labirinticã.
Celelalte presupuse personaje sunt doar
proiecþii ale stãrilor artistului. Ele nu gândesc,
nu trãiesc, nu iubesc, ci doar se agitã
sau lâncezesc, creându-se o presupusã
societate de umbre, uniformizate pânã
la inexistenþã.
Omul este caracterizat prin
constituþia sa de o dualitate antagonicã.
Omul Kafka este personajul propriilor
opere, el încearcã sã-ºi desluºeascã
rolul în societate, rolul ca artist, sensul
literaturii sale. În fiecare lucrare încearcã
sã întrezãreascã adevãrul. El este Karl
Rossmann care îºi cautã identitatea ºi
care nu distinge valorile binelui ºi ale
rãului, el este Josef K., cel ce cautã
dreptatea, el este pe rând toate
un artist al
personajele sale, el este „un
foamei
foamei”. Asemenea personajului din
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povestirea cu acelaºi nume, omul Kafka
cautã desãvârºirea prin intermediul artei,
în viaþa comunã acest lucru fiindu-i
imposibil. Neputinþa de a exista în
societate, de a se integra, se transformã
în dorinþa de a fi numai artã. Dualitatea
declanºeazã ºi starea de dezechilibru,
Karl dorind sã renunþe ºi în acelaºi timp
fiind atras de cei doi vagabonzi,
Delamarche ºi Robinson, K. având
posibilitatea sã pãrãseascã satul ºi
totodatã Castelul, dar la fel ca ºi Karl,
suferã de aceeaºi dualitate. Natura
dualã a omului îl pune în situaþia de a nu
se putea explica, de a se lupta cu sine
însuºi, neputându-ºi gãsi întotdeauna o
justificare.
Uniformizarea
Uniformizarea, o problemã atât de
actualã, este des întâlnitã în opera kafkianã.
Strâns legatã de sistemul birocratic,
uniformizarea acþioneazã ca o boalã
contagioasã distrugând þesutul personalitãþii, al
gândirii, originalitãþii ºi propriei voinþe de a exista
America
dupã bunul plac. În romanul „America
America” este
întâlnit cazul liftierilor, oameni-maºinã, ce
muncesc neîncetat, aspru pedepsiþi pentru orice
pui de somn. Karl este concediat în urma unei
absenþe de câteva minute din acest post de ommaºinã, fiind pedepsit nu pentru absenþa sa, ci
pentru împotrivirea inconºtientã faþã de acest
sistem ce dezumanizeazã. De aceeaºi
uniformizare suferã ºi oamenii legii din
Procesul
„Procesul
Procesul” ºi funcþionarii castelului care nici fizic
nu mai pot fi distinºi unii de alþii. Dincolo de
procesul tipizãrii, în jurnalul sãu, Kafka relata
ideea de uniformizare prin simplul fapt cã nu era
lãsat de pãrinþi sã citeascã seara. Uniformizarea
poate fi privitã ca sursã a echilibrului, dar ºi a
dezechilibrului. Necesarã pentru buna

foto: Dora DAMIAN (XII C)
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funcþionare a unei societãþi, în mâinile puterii ea
devine o armã a manipulãrii, a distrugerii
existenþei individuale: „Karl se mirã tot mai mult
de faptul cã ceilalþi pãreau a fi împãcaþi cu
situaþia lor, pãreau a uita caracterul provizoriu
al meseriei pe care o exercitau ºi nu se arãtau
grãbiþi sã ia vreo hotãrâre privind viitoarea lor
situaþie.”.
Franz Kafka nu comunicã cititorului
aceste concepte. El este surprinzãtor, cãci îºi
metamorfozeazã subiectivitatea în cuvântul
cotidian, banal, puternic obiectivizat. Cuvinte
precum procesul, castelul, verdictul, America
îºi pierd înþelesul comun prin obiectivizarea într-

foto: Alex GRAMA (XI A)
un univers absurd. Procesul nu decurge
conform legii, castelul nu este decât o instituþie
ce apare sacrã în viziunea sãtenilor, tribunalul
este labirintic ºi stãpânit de oameni ce par
demonici, iar America este tãrâmul rãtãcirii lui
Karl. Cuvântul cotidian devine o sursã a
dezechilibrului. Comunicarea este imposibilã,
cãci esenþele cuvântului nu pot fi surprinse,
cuvintele devin „neîncãpãtoare”, insuficiente, ele
nu pot exprima ºi nu se pot exprima. Dacã ar fi
sã stabilim intriga într-un roman kafkian, s-ar
putea considera cuvintele drept intrigã. Prin
neputinþa cuvintelor de a exprima totul
totul, se
exprimã inexprimabilul
inexprimabilul. Kafka , ca artist,
încearcã sã întrezãreascã imanenþa lucrurilor
ºi indestructibilul din om. Acesta poate fi
adevãrul, acesta poate fi echilibrul. El constã în
descoperirea esenþelor, a binelui pur, a unui sens
existenþial, însã „ nu poate oricine sã vadã
adevãrul, recunoaºte o datã Kafka, dar oricine
poate fi Adevãrul ”. Astfel, artistul foamei
flãmânzeºte pentru a da un sens existenþei sale:
„trebuie sã rabd de foame, nu pot altfel”, cãutând
admiraþia nu pentru aparentul sãu masochism:
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„tot timpul am vrut sã admiraþi felul cum rabd de
foame”, ci pentru felul în care el devenea artã
prin continua flãmânzire, desãvârºindu-se ca
adevãr. Dar lumea suferã de boala minciunii, de
birocraþie ºi uniformizare, lumea suferã de
„inexistenþã”. Karl cautã sã mulþumeascã pe
toatã lumea pe tãrâmul Americii, Josef K.
încearcã sã lege relaþii cu oamenii tribunalului,
K. procedând la fel, în dorinþa de a pãtrunde în
castel. Toþi dau târcoale uºilor, toþi se posteazã
în faþa legii, neºtiind cã „trebuie sa ai uºi ce duc
mai departe, sã ai bariere peste care poþi trece,
dacã te pricepi cum sã treci ”, ca sã ai
permisiunea „sã pãtrunzi cu privirea în
încâlceala ridicolã care, în anumite
împrejurãri, decide existenþa unui om.” ªi
cititorul îºi cautã presupusele porþi, uºi,
ferestre deschise în opera kafkianã,
descoperind încetul cu încetul cã acestea
nu existã, cãci imediat ce s-a deschis una,
s-a închis cealaltã.
Ceea ce cititorul considerã ca fiind
echilibrat, ºi anume lumea cotidianã,
descoperã prin universul kafkian cã þine de
fapt de dezechilibrul realitãþii lipsite de legi
ºi convenþii. Tulburat de lupta neîncetatã
de a descoperi imanenþa lucrurilor, þinut în
suspans de tensiunea dintre echilibru ºi
dezechilibru, cititorul este intrigat de
„încercarea labirintului” ºi de tragicul din
„spatele” limbajului lapidar. Josef K. este
ucis în procesul vieþii sale, Karl trece în
rândul oamenilor uniformizaþi, c o l o n i a
penitenciarã reînvie prin moartea ofiþerului
devotat sistemului de condamnare, K. va
continua sã rãtãceascã în labirintul castelului,
nimeni nu gãseºte scãparea doritã, ci apeleazã
la ultima scãpare, moartea. Personajele
kafkiene luptã neîncetat „pãrându-le celor care
n-au îndurat niciodatã lupta pentru împlinirea
unei absurditãþi, o nebunie ce le depãºeºte
slãbiciunea ºi mediocritatea”, dupã spusele lui
Eliade. Personajele se îndepãrteazã de ele
însele, cãci „departe, foarte departe se petrece
istoria universalã, istoria universalã a sufletelor
lor.” Însã, ele nu au rãbdare sã priveascã ºi sã
cunoascã aceastã istorie, ci se grãbesc spre
centrul labirintului
„centrul
labirintului”. În permanenþã judecate,
personajele cautã motivul judecãrii lor, pãrãsesc
societatea, ca imediat sã se reîntoarcã la ea,
fiind singura lor modalitate de existenþã.
Kafka ºi personajele sale, cautã scãpãri
precum maimuþa ce acceptã sã fie ca omul: „naveam nicio scãpare ºi totuºi trebuia sã gãsesc
una, cãci fãrã ea nu puteam trãi”. Adesea, ea
se înfãptuieºte prin arta povestirii, care este „un
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fel de a închide ochii la realitatea concretã,
mediatã prin simþuri ºi un fel de a deschide ochii
în interior spre realitatea imediatã a viziunii”.
Josef K, Karl etc., sunt acei ochi larg deschiºi
care doresc sã vadã, sã cunoascã adevãrul ºi
în final sã-l obþinã. Aceºti ochi nu se mulþumesc
cu simpla reprezentare a lucrurilor conform
filosofiei lui Schopenhauer , ci luptã pentru
întrezãrirea acelui inexprimabil specific
lucrurilor. Muncã demnã de un erou mitic, artistul
Kafka iniþiazã cititorul în tainele universului
absurd, un tãrâm destinat dezechilibrului. Fie cã

zdruncinã sau nu temeliile echilibrului cititorului,
opera kafkianã este o continuã interogare
asupra existenþei omului ºi mai ales a rostului
ei. Crezând în indestructibilul fiecãrei fiinþe, întruna din variantele iniþiale ale finalului romanului
Procesul
Procesul, Franz Kafka fãcea un ultim apel
cãtre acest indestructibil: „ Logica este de
neclintit, dar aceasta nu-i rezistã unui om care
vrea sã trãiascã. Unde era judecãtorul? Unde
era înalta instanþã? Trebuie doar sã vorbesc.
Ridic braþele.”

Parola spre fericire
Cristina ST
ANCU
STANCU
clasa a X-a F

Pentru cã suntem la vârsta când a te
juca e încã legal, propun prin prezentul articol
un exerciþiu de Homo ludens: de-a v-aþi
ascunselea cu întrebãrile. Haideþi sã ne
ascundem dupã degetul mic de marile frãmântãri
adolescentine, sã lãsãm iubirea sã ne caute, sã
îi jucãm farse adevãrului ca în final, cei curajoºi
sã tragã fericirea de coadã, sã facem cu ochiul
zilei de mâine… ce-ar fi dacã am deschide o
cafenea pe Marte?
Aceste propuneri fanteziste se
proiecteazã atât de departe de noi, de
faptã, de realitate, dar la urma urmei cine
suntem noi sã punem o etichetã realitãþii?
Ne-a ºoptit cineva la ureche cum cã cerul
ar fi albastru ºi ne-am grãbit sã-l credem.
Azi, de exemplu, norii sunt în doliu, iar
albastrul marin a fost înlocuit de un ilustru
abanos. Culorile vieþii se schimbã
permanent, în marea galerie de artã pe
care mulþi o numesc existenþã sunt expuºi
atâþia pictori, se intersecteazã atâtea
coridoare ºi privitorii sunt atât de diferiþi.
Prin diversitatea aceasta de opþiuni, mulþi
se descoperã debusolaþi ºi fãrã soluþii,
fãrã drumuri, fãrã rãspunsuri. Amabilul
Protagoras, desenând o buclã peste
secole, ne vine în ajutor: “Omul e mãsura
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tuturor lucrurilor!“, adicã îngãduie-þi libertatea de
a percepe lumea aºa cum vrei tu, fiecare
individualitate primeºte mesajele concretului în
funcþie de codul dupã care se ghideazã.
Pluralitatea, varietatea, opinia, senzaþia… asta
înseamnã cã suntem oameni ºi avem
capacitatea, prin natura noastrã, de a interpreta
semnele ce ni se transmit. Dacã suntem unici
ºi spectrul cognitiv al fiecãruia se distanþeazã
ca esenþã atât de mult, cum interacþionãm, cum
comunicãm? Aici am atins cãlcâiul lui Ahile, acel
element vulnerabil oscilant… echilibrul.
Aceastã noþiune, la prima vedere cu
veleitãþi de abstracþiune, prezintã o etimologie
echi,
simbolicã, dar plinã de concreteþe: echi
însemnând „la acelaºi nivel”, iar l i b r a
a,
desemnând ca realitate lingvisticã balanþa.
Refãcând semantic termenul, echilibrul
ilustreazã talerele unei balanþe aduse la

foto: ªtefana IONEANU (X A)
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egalitate. Având douã corpuri în repaus, într-o
încremenire perfectã, se contureazã imediat
ideea dualitãþii, de aici izvorând feþe multiple ale
metafizicii. Totul poate fi disputat ºi privit prin
lentila dualitãþii: Dumnezeu, justiþie, viaþã socialã,
stânga-dreapta, între ele, stabilindu-se un
echilibru, un mijloc de relaþionare subtil care le
determinã sã coexiste. Astfel, se poate afirma
cã echilibrul este liantul a douã forþe majore.
Ce simbol e asociat cu balanþa?
Echilibrul pãstreazã multe semnificaþii
prin însãºi geneza sa. Ridicând nivelul la
ezoterism, în spaþiul astrologic, balanþa e cel deal ºaptelea semn, fãcând trecerea spre a doua
jumãtate a cercului zodiacal, cel al profunzimii,
al maturitãþii. Prin identitatea cu numãrul ºapte,
balanþa se încarcã de bagajul mistic al
numãrului. ªaptele, valorificat în literaturã,
vehiculat în civilizaþii grandioase de-a lungul
timpului (cele 7 minuni ale lumii antice, cei 7
înþelepþi ai Greciei, 7 îngeri, ziua a 7-a e ziua
sfântã) implicã desãvârºirea, perfecþiunea,
atingerea unei supraindividualitãþi. ªaptele
oglindeºte spaþiul, finalul unui ciclu ºi mulþi erudiþi
antici, precum Philon din Alexandria, au
observat rãdãcinile magice ale acestei cifre.
Deci, în jurul noþiunii de echilibru, pluteºte un
aer mistic, pentru unii ocult, pentru alþii un punct
de pornire (îndoielnic) într-o analizã scientistã.

grafica: Cristina OPREA (IX B)
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grafica: Mihaela STOICA (IX B)
Ce e esenþial în compararea echilibrului cu
balanþa, este prezenþa dualitãþii ºi a relaþionãrii
puterilor implicate.
Universul întreg e clãdit pe principiul
echilibrului!
S-a vehiculat des cã omul ilustreazã un
microcosmos, fiind fãurit dupã regulile
universului. Modul în care funcþioneazã e
spectaculos ºi coordonarea dintre organe
rãmâne încã un mister al biologiei.
Complexitatea fiinþei umane se sprijinã iarã pe
conceptul de echilibru, aºa cum în jurul nostru,
cosmosul se manifestã dupã legi raþionale,
fireºti. Echinocþiul, de primãvarã sau de toamnã,
rãmâne un model veritabil de sincronizare, de
armonie: ziua devine egalã nopþii, lumina
întunericului ºi, dacã am face câteva asociaþii
simple, binele s-ar situa pe o treaptã egal rãului.
Douã momente pe an de aliniere a temporalitãþii
mã fac sã cred cã echilibrul nu e un principiu
pasiv, care doar existã, el se dobândeºte, el se
cautã ºi se croieºte, fãcându-ºi drum prin
dezordinea cotidianã.
Viaþã socialã
Platon istorisea în dialogul “Banchetul”
mitul Androginului ºi refacerea acelui echilibru
pierdut a douã fiinþe, care, odatã separate din
starea perfectã, poartã o luptã în lumea materialã
de a-ºi regãsi originea, principiul de la care au
pornit. Un început destrãmat conduce spre o
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viaþã de cãutãri, supusã incertitudinii, ca finalul
Aºa cum atomul fizic îºi pãstreazã
sã fie o introspecþie rotundã a genezei: mi-am neutralitatea fiindcã numãrul de protoni, purtãtori
gãsit jumãtatea de la naºtere? Mi se pare de sarcinã electricã pozitivã, e egal cu numãrul
deosebit de interesantã percepþia sufletului- de electroni, purtãtori de sarcinã electricã
pereche: mi se dã o viaþã în schimbul nemuririi, negativã, aºa ºi atomii spirituali, formaþi din
mã desprind de spiritualitate, mã zbat, dar în principii contrarii, cel mai adesea bãrbat-femeie,
drumul meu niciodatã nu îmi uit scopul, îºi au balanþa lor, care, odatã deranjatã din calmul
permanent mã macinã dorul persoanei lipsã. iniþial, declanºeazã haosul ºi cãderea din starea
Cãlãtoria în sine porneºte ca un accident, iar abstractã. Atomul se scindeazã ºi va nãzui sã
protagonistul nu se abate, nu se lasã captivat se ridice din nou la statutul de la care a pornit,
total de jocul liberului-arbitru, ci se avântã în însã travaliul existenþei nu se limiteatã la o viaþã,
satisfacerea misiunii iniþiale. În acelaºi timp, ci la ºapte, în final, moartea a ºaptea, fiind cea
cãutându-mi echilibrul, mã autodescopãr ºi dacã revelatoare, cea care întipãreºte în ochii
printr-o fericitã oportunitate, îmi gãsesc muribundului o sclipire a satisfacþiei: cuplul
soulmate-ul, ajung la o altfel de stabilitate: primar s-a regãsit.
conºtientã. Am abandonat situaþia originarã de
Stã în amprenta umanã formarea
fericire oarbã pentru una lucidã. Aceeaºi idee cuplurilor, familiilor ºi atracþia cãtre sexul opus…
primeazã ºi în lucrarea lui Liviu Rebreanu : o dovadã elocventã a echilibrului relaþional.
“Adam ºi Eva”. Înainte de a analiza
sumar perspectiva echilibrului din
acest volum de metempsihozã, vreau
sã acord atenþie cuplului primordial.
Biblic vorbind, primul om,
creaturã a lui Dumnezeu, a fost Adam.
Din el, substanþa divinã a suflat viaþã
Evei. Astfel s-a constituit prima
pereche umanã. Dumnezeu nu a fãurit
doi oameni din doi bulgãri de lut diferiþi,
ci din prima fiinþã a nãscut-o pe a doua,
producând o diviziune a sufletului celui
dintâi. Traseul Dumnezeu-Adam-Eva e
ca un lanþ descendent, care porneºte
din Rai ºi continuã neîntrerupt pânã în
inima fiecãruia. Ne-am descompus
pentru a da viaþã altuia, altuia ºi mereu
altuia. Aºa cum o femeie dezvoltã în
pântecele ei un embrion de viaþã,
grafica: Alexandru TOMEI (IX D)
practic viaþa care dã viaþã, aºa întreaga
societate pãstreazã echilibrul dintre a
fi ºi a nu fi, exercitându-ºi constant regenerarea.
Dumnezeu
Liviu Rebreanu reformuleazã ideea lui
Pânã ºi instanþa supremã e supusã
Platon despre suflet, ciclul existenþei ºi mitul testului de echilibru ºi vãzut ca un sistem dual.
Androginului, dându-i o nuanþã balcanicã, aº Explicaþia iluministã a lui Descartes e
spune orientalã. Într-o conversaþie filosoficã între urmãtoarea: omul, fiind o fiinþã inferioarã, nu
Toma Novac ºi Tudor Aleman, concepþia poate percepe conceptul de entitate perfectã,
scriitorului român e expusã pe larg, ca o de aceea e logic cã existenþa lui Dumnezeu
disertaþie persuasivã ºi ca o permanentã ne-a fost indusã chiar de acesta ºi astfel, el îºi
comparaþie între material ºi spiritual.
manifestã prezenþa prin propriul nostru intelect.
Dar atomul material e echilibrul dintre De aici, s-a mers pânã la a se analiza principiile
douã energii. În atomul spiritual echilibrul îl de funcþionare ale Atotcunoscãtorului: avem
formeazã douã principii. Echilibrul principiilor e de-a face cu un Dumnezeu tolerant, care oferã
spiritualitatea. Când atomul se rupe în planul mântuire celor pocãiþi ºi care premiazã virtutea
spiritual, echilibrul i se frânge, principiile se cu un loc cãlduþ în Rai, dar, de asemenea, existã
diferenþiazã ºi se prãbuºesc în planul material. Dumnezeu ºi sub aspectul mânios, dur, auster,
Timpul ºi spaþiul devin realitãþi pentru pãrþile care distribuie pedepse în funcþie de pãcate ºi
întregului. Începe viaþa materialã.
care verificã în mod constant un catastif gros
cu faptele noastre. Aceste opinii sunt induse de
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materialã
ºi
pasiunea
spiritualizatã. Dreptatea stã în
noi ºi în sufocarea viciilor sau
mãcar în corijarea lor, aºa cum
virtuþile formeazã oglindã unei
inimi curate. Moralitatea pânã la
urmã e mesajul exteriorizat al
caracterului.
Stânga-dreapta
Opoziþa stânga-dreapta
îºi urmeazã cursul natural dupã
discutarea unui subiect ca
justiþia,
cãci
dreptatea
formuleazã aluzia de la care
pornesc. Invocaþiile biblice, de-a
dreapta Tatãlui sau un citat
remarcabil din Isaia formeazã o
temelie simbolicã:
“Mâna mea stângã e cea
grafica: Alina POTORAC (IX G)
care a creat pãmântul; mâna
mea dreaptã e cea care a
superstiþie, de ezoteriºti, de noi înºine, mereu construit cerurile; eu le numesc ºi ele apar
în cãutare de dualitãþi ºi de cupluri de idei. De împreunã. “
ce trebuie sã existe un Dumnezeu bun ºi un
Ideea de echilibru e reflectatã cât se
Dumnezeu rãu (nu ca douã identitãþi distincte, poate de bine, cerul ºi pãmântul sunt totuna, cãci
ci ca douã modele de comportament)? Existã dreapta ºi stânga sunt principii complementare.
Dumnezeu, care prin forþa exemplului propriu,
Interpretarea suportã analogia bine-rãu
ne învaþã ce e binele ºi rãul.
ºi cercul conturat de ºarpele Ouroboros, cãci
Justiþia
noþiunile se contrazic, dar simultan convieþuiesc.
Pornind de la neliniºtea lui Gelu Ruscanu O lume a contrariilor ce supravieþuieºte prin sine.
din camilpetresciana piesã “Jocul ielelor”, în care
În final: stabilitatea existã în jurul nostru
dreptatea absolutã rãmâne un ideal pentru care în cele mai diverse forme, depinde de noi cum îl
meritã sã pleci de la masa vieþii, m-am întrebat drãmuim, cum îl selectãm, raportul vreau-pot,
unde este echilibrul dintre legile umane, dau-ofer, bine-rãu, adevãr-minciunã, iubire-urã,
subiective, inexacte, relative, interpretabile, aºadar stã în puterea noastrã sã realizãm din
fragile, generale ºi fãrã aplicabilitate, ºi legile existenþã un perfect numãr de echilibristicã.
divine (precum incontestabilele dogme ale
analogiei, legea karmei etc.).
Cred cã întrebarea mea e fãrã
fond, cãci nu e onestã
comparaþia dintre foruri
judecãtoreºti, alcãtuite din
oameni, ºi aceste cutume,
cunoscute nouã prin revelaþii,
prin Graþie Divinã. Mã
încãpãþânez totuºi sã pun un
egal ºi aici, iar Platon îmi dã
rãspunsul. Dreptatea în afara
aplicabilitãþii ei sociale, are ºi
o laturã psihologicã ºi, aºa cum
o societate dreaptã se
strãduieºte sã stabileascã o
armonie între cele trei instituþii
majore, aºa ºi omul e dator sã
stabileascã raporturi de pace
între cele trei componente ale
grafica: Carla HEREA (IX F)
sufletului sãu: raþiunea, dorinþa
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Horatius sau aurita cale
de mijloc
„Fixat odatã pentru totdeauna, nemaiputându-se schimba, cãci aparþine unor timpi demult
încheiaþi, spiritul Antichitãþii este regulatorul statornic al inteligenþei ºi al caracterului ºi izvorul
simþului istoric.”
(Mihai Eminescu, Despre învãþãmântul public)
Mai mult ca oricare alt scriitor latin,
Horatius (65 a. Chr. - 8 p. Chr.) este cunoscut
datoritã versurilor cu caracter gnomic, citate des
ºi în orice limbã. Cine nu a auzit de „carpe diem”,
„aureea mediocritas” sau „est modus în rebus”?
Dincolo de acestea nu cred sã existe alt autor
latin ºi poate nici în întreaga literaturã universalã
un scriitor care sã fi fãcut din mãsurã, din
echilibru un principiu fundamental prin care se
pot rezolva atât problemele general umane, cât
ºi relaþiile, contradictorii uneori, dintre om ºi
societate, ba chiar ºi naturã. Întreaga sa operã
se construieºte ca o uimitoare temã cu variaþiuni
în jurul noþiunii de fericire, încercând sã ofere
un model comportamental, un „modus vivendi”
ce poate fi învãþat ºi practicat. Cred cu tãrie cã
acest model ne oferã ºi nouã soluþii, într-o lume
care, despãrþitã în timp de douã milenii de cea a
lui Horatius, se zbate în aceleaºi incertitudini,
se confruntã cu aceleaºi probleme.
Este un adevãr unanim acceptat faptul
cã arta, în general, dar mai ales literatura prezintã
cu mijloace specifice adevãrul istoric, iar operele
valoroase care strãbat secolele, sunt expresia
trãirilor ºi frãmântãrilor comune umanitãþii. Nu
poate fi contestat caracterul formativ al literaturii,
deºi, de multe ori, mai ales în perioadele de
nesiguranþã socialã ºi instabilitate politicã, i s-a
pus la îndoialã utilitatea. În ceea ce priveºte
latinitatea, este o mare distanþã între demersul
lui Cicero de a face elogiul literaturii în faþa unui
tribunal în procesul intentat poetului Archias (62
a. Chr.) ºi cel al lui Maecenas , considerat
neoficial ministru al culturii în vremea lui
Augustus
Augustus, de a-l „încorona” ca poet oficial al
Romei ºi al principelui pe Horatius.
Încã de la începuturile activitãþii sale
poetice, Horatius a fost nevoit sã concilieze
înþelept mentalitatea ºi condiþia sa de fiu de libert
(sclav eliberat) cu protecþia materialã pe care io oferea prietenia cu Maecenas, pãstrându-ºi
în acelaºi timp libertatea de gândire ºi
exprimare.
Era foarte greu sã accepte sã locuiascã,
ferit de grijile zilnice, în frumoasa ºi liniºtita vilã
de la Tibur, dar sã refuze sã-l preamãreascã în
poeziile sale pe cel mai important om al zilei, în
mâna cãruia stãteau toate deciziile statului
român. Asta dupã ce A u g u s t u s lãsase
instituþiilor democratice ale Romei (senatul,
adunarea poporului, tribunii plebei) doar rolul
decorativ, fãrã atribuþii lipsite de controlul vigilent
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grafica: Cristina ILIESCU (IX G)
al principelui. Se face astfel, în mod paºnic,
trecerea de la Republica ºi democraþie, la
Imperiu ºi tirania dinastiei iulio-claudiene.
Horatius rezolvã aceastã dilemã prin armonia
solemnã a poeziei în care se îngemâneazã, fãrã
stridenþe obositoare, ordinea politicã ºi interioarã,
el devenind poetul preot inspirat de muze
sarcedos Musarum
poeta
(sarcedos
Musarum) ºi mesianic (poeta
vates
vates), educator colectiv asemeni oratorului
care criticã ºi învaþã în epoca de glorie a
Republicii. Inspiraþia poetului se înscrie într-o
cuprinzãtoare panoramã tematicã, orientatã în
cele douã sensuri ale exigenþei: spre o viaþã
contemplativã, plasatã în tihna fericirii individuale
otium
negatium
(otium
otium) ºi spre una activã (negatium
negatium), ideologie
angajatã în cauza Romei ºi nu a lui Augustus,
principele nefiind, pentru Horatius, decât un alt
cetãþean care priveºte spre binele comun.
Cele mai numeroase dintre poeziile
horatiene sunt aºa numitele ode morale. Ele
reprezintã o încercare de a rezolva problema
omului ca individ în raport cu lumea exterioarã
în schimbare ºi climatul politic al principatului.
Speranþele sunt amestecate cu îndoialã ºi
cãutarea unei lumi statornice, a unor noi repere
(morale) ºi valori, se manifestã adesea prin
comportãri excesive. Horatius asista la un fel
de rãu al secolului, o neliniºte mãritã ce tulbura
vârfurile societãþii romane în goanã dupã averi
ºi ranguri, nu neapãrat în aceastã ordine. Unii
chefuiesc, ca Sestius (I, 4), alþii cãlãtoresc fãrã
astâmpãr ca Plancus (I, 7), femeile scruteazã
viitorul dupã ºtiinþa astrologilor babilonieni (I, 4).
Rezultatul acestor zbateri permanente este
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sporirea neliniºtii ºi a nefericirii. Spre deosebire
de aceºtia, Horatius este”destul de fericit” (sati
beatus ) doar cu propietatea sabinã care-i
asigura o existenþã, nu luxoasã, dar feritã de
sãrãcie (III, 16).
De pe aceastã poziþie privilegiatã, poetul
încearcã sã lanseze un model (proiect) de
redresare moralã pornind de la principiul:
desiderandum quod satis est
„desiderandum
est” (trebuie dorit
ceea ce este necesar). Acesta îl face pe individ
satis beatus et securus
„satis
securus” (destul de fericit ºi
apãrat) ceea ce devine idealul de împlinire
personalã propus de poet. Omului în sine îi este
suficientã o fericire rezonabilã ºi liniºtea,
echilibru sufletesc. Realist, Horatius recunoaºte
cã nu existã o concordanþã perfectã între
aspiraþii ºi realizare ºi nici fericirea nu este în
toate privinþele deplinã. De aceea o percepe ca
pe o adaptare la condiþiile obiective”pãstreazãþi cumpãtul” (aequam mentum ) în vitregii ºi
tot aºa, în zilele fericite, un suflet înfrânat
temperatum
(temperatum
temperatum) de la o bucurie nebunã (II, 3,14).
Poetul defineºte aceastã netulburare ca pace
sufleteascã (otium), echivalentul cetãþenescului
„pax”, reprezentându-l ca pe un ideal al epocii,
cu sensul general de împãcare cu sine ºi cu
lumea. Un prim mijloc de a realiza independenþa
mentalã este indiferentã faþã de lumea
exterioarã. Sã nu obosim sufletul cu „probleme
eterne” (de ce-þi oboseºti micul tãu suflet cu
probleme eterne), fãcând pe vitejii într-o
existenþã scurtã (II, 16).
Pacea sufleteascã nu poate fi
cumpãratã cu pietre preþioase, cu veºminte de
purpurã sau cu aur. Ea îi ocoleºte pe cei ce se
hazardeazã în acþiuni ce le depãºesc puterile.

grafica: Mihaela STOICA (IX B)
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Se trãieºte bine ºi cu puþin (vivitur parvo
bene), îºi îndeamnã Horatius prietenul care nuºi gãseºte locul ºi colindã mãrile în furtunã,
pãmânturile de sub ceruri îndepãrtate. O altã
sursã de neliniºte este imaginea lumii politice,
la care se adaugã goana dupã avere, dorinþa
de putere, luxul ºi mânia uriaºelor construcþii
fãcute de simpli particulari în locul terenurilor
agricole. Tabloul deºertãciunilor omeneºti
stârneºte compasiunea poetului prin zãdãrnicia
eforturilor ºi consecinþele devastatoare pentu
liniºtea sufleteascã. Pe urmele banilor sporiþi se
þin grijile ºi foamea de mai mult, pentru cã este
plãcut sã iei dintr-o grãmadã cât mai mare.
Bogãþiile cresc, desigur, uriaºe, totuºi, din
averea ciuntitã lipseºte mereu ceva, nu ºtiu ce
(III, 24). Strigãtul de revoltã pentru depãºirea
deºãnþatã a mãsurii (Quid ultra tandis? - De
ce te mai întinzi?) îºi gãseºte rãspunsul în
acþiuni radicale ºi utopice: depunerea averilor,
bogãþiilor, de bunã voie, pe Capitoliu sau
aruncarea simbolicã în mare.
Pornind de la efectele morale ale rãului,
Horatius propune o soluþie de aceeaºi facturã:
principiu de cãpetenie al moralei sale este
mãsura (modus, mediocritas). Atribuit la greci
celor ºapte înþelepþi, preceptul e folosit de Solon,
Herodot ºi tragici ºi teoretizat de Aristotel care
concepe virtutea ca pe o cale de mijloc între
douã vicii contrare. Horatius elogiazã ºi el „aurea
mediocritas”, auritã cale de mijloc (II, 10),
evitarea exceselor în viata materialã ºi în
pasiuni. Cumpãtarea ºi modestia dorinþelor
asigurã un trai tihnit ºi îndestulat, face posibilã
o atitudine înþeleaptã, netulburatã faþã de
condiþiile obiective. Idealul de echilibru nu se
realizeazã numai prin rezistenþa în faþa tentaþiilor.
Propune ºi soluþii active în plan individual:
reconsiderarea problemei timpului, de vreme ce
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bucuria pãcii era umbritã ºi chiar lipsitã, în
condiþiile principatului, de perspectiva deplinei
realizãri a individului pe plan civic. Viitorul, pentru
cã nu poate fi cunoscut, nu trebuie cercetat, ci
privit cu îndoialã. Viaþa scurtã (vita brevis), anii
fugari (anni fugaces) îl împiedicã pe înþelept
sã nutreascã o speranþã prea lungã (spes
longa). Numai trecutul nu poate fi întors, e sigur,
e un bun câºtigat. Omul fericit este cel care poate
vixi
spune „am trãit” (vixi
vixi) ºi nu cel care zice „voi
trãi mâine” (cras vivam ). Aceastã realitate
conduce la fructificarea prezentului ºi la
cunoscutul îndemn „Carpe diem!”- „Culege
ziua!”, bucurã-te de fiecare zi ca de un dar (I,
11). Fiecare zi trebuie consideratã un câºtig ºi
valorificatã la maximum. Bucuria clipei prezente
înseamnã stãpânirea propriului suflet, dar ºi
rãbdarea cu tãrie a condiþiilor neprielnice pentru
cã acceptarea cu înþelepciune a necesitãþii, a
lucrurilor pe care nu le poþi schimba, face ca
toate acestea sã fie mai uºor de suportat.
Indiferenþa faþã de ispite, limitarea dorinþelor,
bucuria clipei, suportarea adversitãþilor se
identificã, în final, cu noþiunea de virtute (virtus)
stoicã. Practicarea ei are ca urmare obþinerea
echilibrului spiritual (aequa mens ), a pãcii
sufleteºti ( t r a n q u i l l i t a s a n i m i ) ºi a
independenþei interioare (libertas) pe care le
manifestã înþeleptul în relaþia cu sine ºi cu lumea
exterioarã. Este starea pe care o numeºte
Horatius „destul de fericit” (satis beatus ),
idealul spre care trebuie sã tindã toþi cei care
cautã prin zbateri inutile, mulþumirea din lucruri
trecãtoare ºi lipsite de valoare.
Doar o astfel de persoanã, înzestratã cu
aceste calitãþi este demn sã se dedice
activitãþilor civice, pentru cã omul de stat ar trebui
sã se identifice cu înþeleptul stoic, realizânduse astfel ºi echilibrul dintre individ ºi cetãþean,
celebra „pax Romana”, atât de doritã în Roma
sfârºitului de secol I a. Chr. Împletirea
armonioasã a moralei individuale cu cea oficialã
este expusã în Oda 9 din cartea a IV-a: virtutea
personalã ºi cea civicã, în forma ei concretã de
manifestare, dã naºtere unui model: un om care
ºtie sã se foloseascã înþelept de darurile zeilor,
poate îndura vitregiile sorþii, se teme de
dezonoare mai mult ca de moarte, este gata sã
se jertfeascã pentru prieteni ºi binele comun.
Dacã sub o astfel de caracterizare se ghiceºte
figura emblematicã a lui Augustus, Horatius a
reuºit sã îmbine, cu mãiestrie, elogierea
acestuia cu propria-i libertate. Octavianus
pusese capãt rãzboaielor civile (discordia
civilis) ºi se angajase într-un serios proces de
reformare a statului român (restitutio sau
restauratio). Dimensiunile ºi urmãrile acestui
demers se vor vedea mai târziu ºi menirea lui
trebuia sã fie aceea de a scoate Roma din
profundã crizã a Republicii. Horatius susþine
mãsurile reformatoare propuse de Augustus ºi
oferã în cartea a IV-a a Odelor sale o soluþie
eticã, aplicabilã la nivel civic, conform cãreia rolul

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

reparator al vinei (culpa) îi revine tinerei generaþii
care trebuie, mai întâi, ea însãºi reeducatã în
spiritul moralitãþii severe: „ªi minþile necoapte
cu învãþãturi aspre sã fie modelate” (III, 24).
Este nevoie de iniþiativa unui legiutor
pentru programul de redresare, dar ºi de
concordanþã între legislaþie ºi eficienþa moralei
practice. Început de la nivel individual, printr-un
sistem de educaþie bine gândit, bine legiferat ºi
aplicat în practica cotidianã, programul de
redresare continua cu selectarea pentru funcþiile
publice (honores ) a candidaþilor cu merite
deosebite ( m e r i t a ) care exclud zelul de
înavuþire, voluptãþile luxului, lipsa de stãpânire.
Cumpãtarea (modestia) este o calitate ºi a
virtuþii militare, instituþie importantã a statului
roman, Frumuseþea sacrificiului exprimatã
sintetic în versurile, „E plãcut ºi e o onoare sã
mori pentru patrie” (Dulce et decorum est/
pro patria mori), devine mijlocul prin care este
învinsã legea egalizatoare a morþii ºi relativitatea
valorilor civice pervertite de degradarea
sistemului electoral republican. În ultimã instanþã
Horaþiu propune soluþia unui conducãtor filosof

grafica: Irina CHIRIÞÃ
care sã se constituie într-un etalon moral,
într-un factor de echilibru între excesele politice
cu care sunt asimilate monarhia ºi anarhia
gloatei. Cu alte cuvinte, libertatea interioarã a
perfecþiunii morale devine o sursã ºi o condiþie
a ordinii exterioare, colective. Înzestrat cu
asemenea calitãþi, eroul (Augustus) este
divinizat pentru meritele ºi mãrimea foloaselor
aduse colectivitãþii, ca un binefãcãtor al omenirii.
Dincolo de viziunea hiperbolicã ºi oarecum
utopicã a unui conducãtor ideal, odele horatiene
exceleazã într-o intuiþie admirabilã a ordinii
raþionale a lumii, simbolizatã la nivel poetic de
acþiunea muzelor: principiul unic al armoniei ºi
echilibrului guverneazã, deopotrivã, universul,
istoria ºi poezia, iar cel care-l promoveazã peste
secole, ca un veritabil preot al muzelor, este un
poet latin din vremea lui Augustus, pe nume
Horatius.

prof. Elena SOARE
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Tragicul - echilibru ºi limitã
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Bucureºti

Michelangelo sculpteazã în secolul al
XVI-lea ceea ce a devenit un exemplu pentru
asumarea ºi reinterpretarea artei antice greceºti:
cel mai cunoscut David, înalt de peste cinci
metri, cu proporþii atipice ºi detalii controversate,
simbol al puterii, tinereþii, echilibrului. Valoarea
sa este incontestabilã, însã o analizã atentã a
legãturii cu Grecia anticã relevã o eroare de
lecturã: perfectele statui albe, simple, din
marmurã erau de fapt pictate, îmbrãcate chiar.
Aceastã descoperire a pus într-o nouã luminã
concepþia generalã despre arta anticã în spaþiul
european: este reprezentativ echilibrul ºi o formã
rece de umanism? Sau are ºi o altã dimensiune
pe care o ignorãm de dragul imaginii la care ne
raportãm atunci când vorbim despre antichitatea
greacã? Despre punctul în care ºtiinþa
contrazice cunoaºterea comunã se poate
discuta la nesfârºit. Pentru cã, în definitiv, acesta
este momentul în care ºtiinþa începe sã
intereseze publicul larg, prin aceasta îºi
demonstreazã importanþa, în acest moment
ºtiinþa se afirmã dincolo de existenþa sa ca
simplu demers intelectual.
Conceptul de tragic pune probleme
deosebite pentru cã, în cunoaºterea comunã,
nu poate fi explicat prin substituire, cuprinzând
tot ce înseamnã nenorociri, catastrofe, milã,
spaimã ºi suferinþã. „Cuvântul este prea greu
pentru evenimentul tragic” spune Goeffrey
Brereton (Principles of Tragedy), pentru cã
noþiunea pune în joc fiinþa omului „prinsã în cele
mai grave raporturi ontologice ºi implicaþii
spirituale ” (Gabriel Liiceanu , Tragicul - o
fenomenologie a limitei ºi a depãºirii). Despre
echilibru în tragedia greacã vom încerca sã
discutãm, fãrã sã ieºim din zona ºtiinþificã, dar
încercând în acelaºi timp sã privim dincolo de
ea, spre ceea ce este considerat ca adevãrat
de majoritate în urma unui consens empiric.
Definind dihotomia apolinic-dionisiac,
Nietzsche lãrgeºte viziunea asupra tragediei,
care a stat pânã atunci (ºi stã încã în conºtiinþa
comunã) exclusiv sub semnul armoniei,
autocontrolului olimpic, al optimismului, relevând
apetitul pentru imaginea frumoasã - într-un
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cuvânt: al apolinicului. Acesta relevã o a doua
dimensiune, dionisiacul, reprezentând
spargerea armoniei, lipsa de formã ºi rãscolirea
instinctelor. În tragedia greacã existã deci, pe
lângã forma cizelatã, logica exersatã de
personaje ºi perfecþiunea imaginii omului,
dezechilbrul: stãri paradoxale, rãscolirea
instinctelor, violenþa ºi beþia (mai mult la nivel
de concept, de stare, dar recunoscute uneori ºi
în elemente concrete). Acest fapt nu duce, dupã
cum pare, la o distrugere a armoniei, ci la
stabilirea unei armonii superioare, chiar la nivelul
conceptelor de echilibru-dezechilibru.
Extinzând noþiunea dincolo de textele
anticilor greci, putem afirma cã omul modern se
aflã în zodia tragicului, pentru cã, lãsând în spate
comuna primitivã, s-a lepãdat de conºtiinþa
netragicã, de aceea care simte în naturã un
adapost ferm, ºi a plonjat în istoricitate, în starea
celui pentru care nimic stabil nu mai poate exista.
Gabriel Liiceanu identificã în studiul sãu
despre tragic cele douã modalitãþi de angajare
a dialogului conºtiinþei cu limita în interiorul
scenariului tragic: actul creator ºi fapta istoricã.
Eroul tragic (creator sau agent al istoriei) înfruntã
ca absolutã o limitã pe care o transformã, prin
fapta sa, în limitã relativã.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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Liiceanu plaseazã eroul în raport cu
limita dintre aceste douã concepte, pentru cã
tragicul se desfãºoarã întotdeauna la hotar: între
libertatea absolutã ºi absenþa liberului arbitru,
între pace ºi nenorocire, între existenþa unui
numãr infinit de posibilitãþi ºi alegerea, care le
anuleazã. Astfel, situaþia tragicã se plaseazã
într-un univers cãruia îi este refuzat ehilibrul ºi
nu este compatibilã decât cu fiinþe conºtiente,
fiinþe confruntate cu limita. „Tragicul, spune
autorul, s-ar putea defini astfel: dacã îþi depãºeºti
limitele eºti „pedepsit”, dacã nu þi le depãºeºti
nu eºti om”, eºti fiinþã lipsitã de luciditate care
trãieºte în pacea existentã doar prin ignorarea
situaþiei. Echilibrul îi este de la început refuzat
personajului tragediei, dar nu ºi tragediei înseºi:
tocmai prin reprezentarea limitei, ea obþine
echilibrul. Dacã Antigona ar fi acceptat legile
impuse de rege, dacã nu ar fi pus sub semnul
întrebãrii valoarea absolutã a regulilor cetãþii,
ceea ce se afla dincolo de ele nu ar fi luat fiinþã,
lumea s-ar fi plasat de o singurã parte a zidului,
balanþa aplecându-se spre aceasta. Echilibrul
perfect este, desigur, o utopie, lucrul cel mai
apropiat (reprezentabil, accesibil percepþiei
umane) este balansul continuu, un perpetuum
mobile la nivel conceptual. Prin estomparea
limitei, prin resemnare nu se obþine decât o
distrugere a balanþei: tragicul este anulat, dar
nicio întrebare cu privire la esenþã ºi existenþã
nu este pusã. Echilibrul rezidã în faptul cã nimeni
nu este înfrânt ºi toatã lumea pierde: „victoria
limitei stã în imuabilitatea ei, victoria conºtiinþei
– în actul perseverãrii ei în proiect.” ªi nevoia
de a stabili astãzi vinovãþia sau nevinovãþia
personajului este un act de anulare a tragicului,
pentru cã vina sa trebuie înþeleasã în afara
noþiunii creºtine de care suntem astãzi legaþi.
Moartea sa apare iniþial ca pedeapsã, apoi, în
retrospectivã – eroicã: prilej de reabilitare ºi
glorificare pentru gestul care înseamnã ceva,
din care derivã schimbarea interdicþiei asupra a
ceea ce percepem azi ca permis. „Firescul unei
epoci, spune în concluzie Liiceanu, se bazeazã
pe insolenþa unui gest de erou. ”
Pentru cã deseori existenþa în echilibrul
dezechilibrat al tragicului este insuportabilã,
omul conºtient de balansul în care se plaseazã
îºi creeazã scenarii de evadare. Cea mai
obiºnuitã cale de consolatio aplicatã de
conºtiinþa tragicã este reproiectarea timpului
istoriei pe fundalul unei cronologii naturale –
anotimpurile. Organizându-ºi întreaga existenþã
în jurul succesiunii imperturbabile a acestora,
omul se fereºte din calea forþãrii limitei, dar se
sustrage în acelaºi timp istoricitãþii, evitând
adevãrurile timpului sãu. Acesta poate fi un
scenariu al salvãrii sau al condamnãrii, dar un
scenariu care exclude afirmarea ca erou. De
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aceea, doar þãranul care pune istoria sub semnul
întrebãrii ºi conºtientizeazã schimbãrile care îl
afecteazã, inevitabil poate avea un destin tragic.
Un alt exemplu de proiecþie a existenþei
în afara istoricitãþii este reprezentarea raiului.
Aceasta vine, desigur, în urma unei existenþe
tragice ºi rezultã din inconfortul determinat de
aceasta. Cuvântul cheie rãmâne totuºi: proiecþie.
Omul grec al antichitãþii îºi imagineazã acest
spaþiu ca pe un tablou al lumii sale în absenþa
limitei cu care el însuºi interacþioneazã. Olimpul
pare astãzi comic. Comportamentul omenesc
al zeilor genereazã contrastul care se naºte din
comportamentul unor fiinþe infinite, supuse
codului unor maniere de muritori. Se poate
concluziona cã aceste proiecþii se nasc dintr-o
ignorare a echilibrului tragic, din cauza unei
perspective pesimiste asupra vieþii în istorie.
Omului care se plaseazã între decizie ºi libertate
absolutã astfel de reprezentãri i-ar dezechilibra
existenþa prin promiterea unui loc în care
libertatea este singura realitate.
Încercând sã abordãm fenomenul
tragicului în zona în care acesta influenþeazã
conºtiinþa comunã, ajungem la concluzia cã
acesta caracterizeazã un tip de echilibru, altul
decât cel ilustrat prin dimensiunea sa apolinicã.
Descriind o lume care oscileazã, tragicul
plaseazã omenirea aproape de singurul punct
de echilibru absolut, inaccesibil ei: punctul în
jurul cãruia se învârte alegerea ºi lipsa acesteia,
vina ºi eroismul, virtutea ºi pãcatul.
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O viziune comparativã
asupra mitologiilor
- studiu de caz Miezul farmecului mitologiei s-a
concentrat întrucâtva în jurul unei lungi ºi
complexe „ familii ” de zeitãþi fie ea nordicã,
orientalã, greacã sau latinã. O inspiraþie comunã
a stat la baza percepþiilor asupra divinitãþii ºi a
destinului uman, diferenþa constând în nuanþe
ºi nu în esenþã. Abordarea de faþã nu este
nicidecum una exhaustivã, ci mai degrabã,
surprinde elemente ºi caractere esenþiale din
mitologia orientalã ºi cea greacã, subiectul fiind
seducãtor ºi inepuizabil. Muntele, simbolism al
transcendenþei, este lãcaºul zeilor, locul sacru,
la care muritorii, atît greci cât ºi orientali
orientali, nu
au acces. Muntele Olimp ºi Muntele Meru
sunt interziºi, dar slãviþi de oameni, cãci acolo
este puterea supremã, fãuritoarea destinelor: „E
undeva un munte prãpãstios Meru/ Nu-i poþi afla
pe lume nici seamãn, nici mãsurã/ De-o
frumuseþe nemaivãzutã, singuratic/ Stã neajuns
de nimeni ºi strãlucind în aur/ Cei fãrã suflet,
cei ce ºi-au pãrãsit credinþa/ Nici chiar în gând
vreodatã, nu vor urca pe Meru.” Sunt munþi axiali
ai ascensiunii umane, dar ºi adãpostitori ai
elixirului nemuririi amrita ºi ambrozia
ambrozia: „ªi astfel,
din amrita întâi gustarã zeii/ Gustarã înþelepþii ºi
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fericiþii zei.” Dar, omul prin însãºi tipologia sa va
râvni la ceea ce-i depãºeºte condiþia umanã,
cãutând o cale de a se desãvârºi prin divinitate.
Prometeu ºi Garuda sunt cei care au cutezanþa
de a fura focul din Olimp, respectiv amrita din
Meru. Ca semizei, ei pot încãlca limitele, pot
revoluþiona omenirea din iubire pentru aceasta.
Gândirea europeanã se reflectã prin decizia
zeilor de a asupri îndrãzneala omului pentru
eternitate. Orientalii preferã echilibrul ºi
înþelepciunea în schimbul radicalismului
european: „Cu fricã tunãtorul îi zise lui Garuda/
Cel ce ai rãpit amrita, fii bunul meu prieten,/ Dar
vlaga nemuririi întoarce-mi-o înapoi,/ Ca nu
cumva duºmanii prin ea sã se-ntãreascã. ”
Dacã mitologia este creaþia omului, atunci el ºtie
cã nu poate fi nemuritor ºi cã are nevoie de un
ales pentru a se purifica ºi regenera. S-ar zice
cã zeii sunt conducãtorii oamenilor, însã oamenii
se conduc pe ei înºiºi prin reprezentãri
hiperbolizate ale Sinelui.
Zeii orientali sunt creaþia brahmanilor,
care cunosc legile ºi ritualurile de iniþiere,
esenþiale în existenþa societãþii ºi a vieþii
spirituale. Idealul lor vizeazã strict planul
sipiritual, omul se poate desãvârºi prin practici
religioase ºi înþelepciune, virtutea vitejiei ºi a
curajului fiind preferate îndeosebi de greci.
Fiecare mitologie îºi are cetatea sa,
simbol al interiorizãrii, al refugiului, purtând
aceleaºi semnificaþii de unire a teluricului cu
celestul. Atât pentru greci cât ºi pentru orientali,
aici se gãseºte miezul comunicãrii ºi al
comuniunii cu divinitatea, doar prin izolarea de
exterior, absolutul fiind atins. În Iliada
Iliada, legendara
Troie îºi are zidurile construite de Apollo ºi
Poseidon
Poseidon, iar cutezanþa strãinilor de a trece
limita, echivaleazã cu încãlcarea poruncii zeilor.
Este avertizarea, cã odatã trecut pragul,
echilibrul primordial stabilit de zei se prãbuºeºte.
Aceeaºi cetate simbolicã pentru ideea de
divinitate pe pãmânt apare ºi în Ramayana
Ramayana.
Lanka
Lanka, a cãrui nume în sanscritã duce direct la
ideea de izolare, „insulã”, este stãpânitã de
Ravana
Ravana, iar împrejurul ei, creaturi mistice
vieþuiesc, menite sã o apere de invadatori.
Cucerirea ºi respectiv distrugerea
cetãþilor au fost iniþiate tot de „aleºi”, de sorginte
nobiliarã, Paris la greci ºi Rama la orientali.
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Rãzboiul troian izbucneºte pe baza unui
criteriu de frumuseþe în urma judecãþii lui Paris
ºi a unei promisuni nesãbuite a Afroditei, în final
având ca scop distrugerea Troiei. Tema
principalã a Mahabharatei este tot un rãzboi,
între descendenþii lui Kuru (cei o
sutã de Kaurava
Kaurava) ºi cei ai lui Pandu
(cei cinci Pandava
Pandava). Duryodhana
Duryodhana,
cel mai mare dintre Kaurava le va
întinde numeroase capcane
pandavilor, în dorinþa de a fi singurul
rege al regatului. Ca ºi eroii greci,
ce erau semizei, în spatele
pandavilor stau zeii Dharma
Dharma, Vayu
ayu,
Indra ºi cei doi Asvini
Asvini. Rãzboiul din
Mahabharata nu este unul direct, cu
arme ºi eroi caracterizaþi prin
trãsãturi
monstruoase
ºi
comportament excentric, ce le
trãdeazã natura lor supraumanã, ci
descrie sfârºitul lumii ca o luptã între
bine ºi rãu, urmatã de apariþia unei
noi lumi sub domnia lui Yudhisthira.
Grecii sunt supuºi Legii
divine (themis), sunt obligaþi sã
grafica: Andrei CIUBOT
ARU (IX G)
CIUBOTARU
respecte ordinea universalã ºi sã nu
uite regimul lor existenþial, precar ºi
efemer.
Zeus
þese firul vieþii fiecãrui om ºi tot el
personificat în eroinele marilor epopei sanscrite
ºi greceºti. Pentru Paris, iubirea Elenei din Troia, îl poate schimba, cãci pentru divinitate nu existã
cea mai frumoasã muritoare, reprezintã „trofeul” lege. Viaþa omului este destinatã, încã de la
câºtigat în urma arbitrãrii luptei
dintre Hera
Hera, Afrodita ºi Atena.
Zeiþa frumuseþii îi promite în
schimbul votului sãu, împlinirea
personalã ºi o convinge pe Elena
sã fugã împreunã cu Paris.
Conform izvoarelor istorice ale lui
Herodot, Afrodita are trasãturi
comune zeiþelor Orientului Antic,
explicând astfel ºi existenþa
hierodulelor ca influenþã a cultului lui
Ishtar ºi Innanna
Innanna, zeitãþile iubirii
carnale, ale bunãstãrii ºi frumuseþii
din Mesopotamia
Mesopotamia. Elena devine
un avatar al Afroditei, o
metamorfozare a perfecþiunii
feminine, pentru a cãrei iubire se þes
intrigi ºi izbucnesc rãzboaie, nu
numai între muritori, dar ºi între zei..
grafica: Iris HRUBARU (X F)
Lakshmi are acelaºi rol în mitologia
Orientului. Soþie a lui Vishnu
Vishnu, zeiþa
bogãþiei ºi a norocului, apare în diverse ipostaze. naºtere, suferinþei, Sofocle afirmând cã soarta
Sita, soþia lui Rama, fiind cea mai bunã pentru oameni este sã nu se
În „Ramayana” este Sita
la rândul ei rãpitã de Ravana. Pentru oriental, nascã, sau, odatã nãscuþi, sã moarã cât mai
ea este reprezentarea obedienþei ºi a fidelitãþii, repede posibil. Existenþa este limitatã, fiind
admise doar ideile de a fi ºi de a trãi.
calitãþi indispensabile soþiei hinduse.
Responsabilitatea acestei îndatoriri, poate fi
surmontatã doar prin „ ajutor ” divin ºi prin
existenþa unui imbold personal mai impunãtor
decât cel colectiv: salvarea dragostei
împãrtãºite. Astfel, idealul feminin apare
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Transgresarea limitelor acesteia provoacã
hybris-ul, blestem ce în Antigona este transmis
hybris
unei generaþii întregi. Supus unei filosofii
pesimiste, omul este nevoit sã caute bucuria de
a exista de-a lungul vieþii sale scurte ºi supuse
capriciilor zeilor. Durerea ºi suferinþa sunt
nelipsite ºi la orientali, dar nu se transformã în
pesimism. A suferi este omenesc ºi aceasta îi
reaminteºte omului ºi ascetului cã îºi pot depãºi
condiþia prin retragerea din lume ºi izolare
desãvârºitã. Sfera existenþialã a orientalului tinde
spre depãºirea limitelor ºi o salvare a sufletului

grafica: Cora OPREA (VI A)
(atman). Omul încearcã sã se elibereze de
orbire (maya), cãpãtând cunoaºterea absolutã
ºi accesul la creaþia supremã.
Cântul Bhagavadgita este în esenþã o
sintezã explicativã a modului în care „omul de
acþiune”, sortit grijilor rutinei, ce nu se poate
sustrage în meditaþie ºi izolare, poate atinge
absolutul, prin refuzarea „roadelor faptelor” sale.
Krishna decreteazã calea spre armonia eternã
ca fiind asiguratã oricui, fie el ascet, fie brahman
sau om destinat pãcatului, sacrificiul „izolãrii
spirituale” ºi al pasivitãþii, fiind luat drept dovadã
a puritãþii sufletului. „Cântul celui divin” poartã
dialogul Creatorului, divinitatea absolutã, cel care
a urzit lumea ºi susþine armonia ºi echilibrul, dar
care nu a participat la ea. Omul nu trebuie sã
dovedeascã doar puterea abstinenþei de la
acþiune în sine, ci ºi capacitatea de armonizare
cu întregul spirit al divinitÎþii, faptele sale fiind
realizate din purã obligaþie. Ideea de „spectator
al propriei creaþii ” este deasupra oricãrui
sacrificiu, apropiind-l pe om de divinitate atât de
mult, încât cei doi devin o singurã entitate: „Cel
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ce Mã vede pretutindeni ºi toate le vede în Mine,
pe acela nu-l voi pãrãsi niciodatã ºi niciodatã el
nu Mã va pãrãsi. Cel care, concentrându-se în
unitate, Mã adorã pe Mine cel ce locuiesc în
toate fiinþele, acel yogin în Mine locuieºte, oricare
ar fi modul sãu de a trãi.” Lumea, timpul, istoria,
nu sunt altceva decât o iluzie, un vis al divinului,
ele sunt doar virtuale. Încã o datã, nãziunþa
umanã de a întrece limitarea sa temporalã ºi de
a rãmâne în eternitate se concentreazã, dând
naºtere acestei opere originale, prin care se
fundamenteazã credinþa orientalã.
Zeii orientali principali sunt
reuniþi într-o triadã spre deosebire de
cei olimpieni dispuºi sub forma unei
numeroase „familii”. Triada este
alcãtuitã din Brahma
Brahma, simbolizând
absolutul ºi creaþia universalã,
Vishnu ºi Shiva
Shiva. Vishnu este Fiinþa
Supremã, realitatea ultimã, ce
cârmuieºte atât creaþia cât ºi
distrugerea lumii, realizându-se în
Mahabharata o complementaritate
între Vishnu ºi Shiva. Aceasta are o
funcþie antagonicã specificã zeilor, de
creare/distrugere. În Mahabharata
este descrisã ºi exaltatã lupta dintre
bine ºi rãu la fel cum I l i a d a ºi
Odiseea sunt o îmbinare de virtuþi ºi
pãcate, capricii ºi generozitate ºi nu
în ultimul rând creativitate ºi
distrugere. În mitologie este surprinsã
însãºi enigma vieþii complexã,
cripticã, cu înþelesuri inepuizabile. Tocmai acest
antagonism realizeazã ideea de tot ºi
echilibreazã universul. Zeii olimpieni nu au fost
transpuºi ca perfecþiune decât în arta statuarã,
deoarece omul însuºi nu este perfect. Precum
afirma Mircea Eliade „...noi nu trãim într-o lume
de îngeri sau de spirite ºi nici într-o lume pur
animalã.” Noi suntem „între”. Acest „între” este
mitologia, unde inclusiv aspectele negative ale
vieþii cosmice ºi individuale primesc o
semnificaþie religioasã.
Pãstratã în inconºtientul colectiv sub
forma arhetipurilor jungiene, mitologia nu este
anticã, ci contemporanã. Procesul de
desacralizare al lumii moderne nu a ucis-o, ea
continuã sã se manifeste dincolo de percepþia
noastrã, fermecãtoare, misterioasã ºi la fel de
complexã. Mahabharata , într-o erã a dezordinii
universale ºi a dezechilibrului, ne aminteºte cu
înþelepciune cã „Cel ce iubeºte omul va fi
stãpânul lumii!”

Oana BOGZARU ºi Adina ENE
clasa a XI-a F
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Echilibrul ºi politica
româneascã
Bogdan OBODARIU
student
SNSP
A - Bucureºti
SNSPA

ar trebui deci sã gãseascã un echilibru
propriu în care interesele ºi dorinþele sale
ca individ sã nu reverbereze direct în poziþia
sa publicã.
Se mai poate observa o altã formã de
comportament nonpolitic care atinge de
aceastã datã sfera politicilor publice
individuale ºi care, spre deosebire de cel
menþionat mai sus, este considerat
acceptabil ºi poate chiar lãudabil, anume
asumarea rolului de ambasador al
alegãtorilor proprii. Acest comportament a
fost recunoscut ºi criticat de Edmund Burke,
deputat britanic din sec al XVIII-lea, într-un
discurs preelectoral in faþa alegãtorilor din
Bristol.
Pe scurt, acest tip de comportament
implicã apãrarea interesului unui anumit
grup, nu pe baza unor argumente logice sau
de ordin moral, ci deoarece sus numitul grup
a votat într-o anumitã manierã. Astfel, se
creeazã un nou tip de echilibru între interese
ce sunt percepute ca fiind inerent
incompatibile. Dacã aceste condiþii ar
deveni prevalente în majoritatea domeniilor,
elementul definitoriu al vieþii publice ar
înceta sã mai fie reprezentat de gãsirea
soluþiilor, devenind în schimb un exerciþiu de

A analiza rolul echilibrului în viaþa
publicã din România poate pãrea un
exerciþiu intelectual steril din moment ce
comportamentul reprezentanþilor noºtri este
adesea caracterizat de o stare conflictualã
perpetuã în cadrul cãreia discursul raþional
a fost înlocuit de un soi de ritual postmodern
al acuzaþiilor ºi contraacuzaþiilor. Pentru a
înþelege mai bine acest comportament
straniu este necesar sã facem distincþia între
politicã, politici ºi acþiunile adesea
nonpolitice ale politicienilor.
Voi începe cu aceastã din urmã
categorie. Este un fapt de necontestat cã
viaþa fiecãruia dintre noi este formatã de
societatea în cadrul cãreia trãim ºi, în acelaºi
timp, prin simpla noastrã prezenþã dãm, întro mãsurã cât de micã, formã societãþii.
În cazul unei persoane publice ºi, în
mod
special,
a
unui
reprezentant ales, acest al
doilea proces este mai
semnificativ, dar ºi mai bine
conºtientizat. Astfel, acele
acþiuni ale cãror scop
principal este sã reverbereze
în viaþa privatã a individului ce
le iniþiazã, pot fi considerate
nonpolitice, iar cele ale cãror
efect este transformarea unui
aspect al societãþii în
conformitate cu o idee, un
ideal sau o ideologie, sunt
politice. Fiecare persoanã
cãreia i s-au conferit
responsabilitãþi publice ºi în
efect, putere asupra celorlalti,
foto: Magda DECUSEARÃ (X A)
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diplomaþie
în
care
compromisul în sine ar fi mai
relevant decât eficienþa sau
valoarea moralã. Mai mult
decât atât, însuºi statul modern
ºi nu doar cel democratic, se
bazeazã pe premisa cã
interesele
societãþii
în
ansamblu sunt reconciliabile.
În ceea ce priveºte echilibrul la
nivelul fiecãrei politici, acesta
ar trebui sã existe mai curând
în cadrul fiecãrui proiect politic
în parte decât între politicile din
diferite domenii.
În regimurile totalitare,
ideea de echilibru devine
sinonimã cu ideea de control.
Prin urmare, încercarea de a crea un plan
atotcuprinzãtor al comportamentului viitor al
unei întregi societãþi este caracteristicã
acestor regimuri. Pe de o parte, acest lucru
se datoreazã nevoii de control asupra
tuturor aspectelor vieþii cetãþenilor, nevoie
ce este specificã oricãrei tiranii, iar, pe de
altã parte, ea îºi are rãdãcinile în ceea ce
Friederich Hayek numea codul moral
monolitic ce justificã existenþa acestor
regimuri politice. Într-o democraþie, în
schimb, echilibrul trebuie gãsit în cadrul
fiecarei politici în parte.
În România ultimilor ani, deºi s-a
încercat aplicarea acestui din urmã model,
conceptul de plan atotcuprinzãtor a rãmas

foto: Roxana MANCAª (XII B)

încã prezent, devenind un stereotip adesea
citat în scop electoral.
Am putea conchide aici cã
flexibilitatea în relaþiile interpersonale ºi
chiar inter-instituþionale este cel mai mare
câºtig al tranziþiei României spre
democraþie. În aceastã manierã am atins
sfera cea mai amplã abordatã în acest articol
ºi anume aceea a echilibrului în politica
democraticã. Aici metafora echilibrului
eºueazã complet deoarece pluralitatea de
opinii poate fi caracterizatã tocmai printr-un
dezechilibru constant între actorii politici.
Spre exemplu, în absenþa unui dezechilibru
clar între putere ºi opoziþie nu poate fi
adoptat un program de guvernare coerent.
Mai mult, trebuie acceptat
dezechilibrul de forþe prezent în
orice disputã abordatã public.
Pentru a simplifica, întotdeauna
existã o majoritate ºi o
minoritate: majoritatea trebuie
sã primeze, iar minoritatea
trebuie respectatã.
În concluzie, atunci când
ne punem întrebarea dacã un
anumit aspect al vieþii publice
româneºti se aflã în echilibru,
ea trebuie sã fie urmatã de o
definire clarã a tipului de
echilibru pe care dorim sã îl
vedem atins ºi de înþelegerea
faptului cã echilibrul nu e
întotdeauna dezirabil.

foto: Alex GRAMA (XI A)

22

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

ECHILIBRU

Nae Ionescu
între oglinzi paralele
Astãzi numele lui Nae Ionescu pare
aproape uitat. În perioada interbelicã era unul
dintre cei mai populari dintre profesorii
universitari, cel al cãrui amfiteatru era de fiecare
datã arhiplin la fiecare dintre cursurile pe care
la susþinea. Era plin de studenþi deºtepþi ºi fete
frumoase care îl venerau pe Profesor, cãci aºa
îl numeau discipolii sãi sau apropiaþii. A ºtiut sã
adune ºi sã scoatã la luminã o pleiadã de membri
ai generaþiei de aur a interbelicului, strãluciþi
reprezentanþi ai literaturii sau gândirii româneºti:
Mircea Eliade , Mircea V
ulcãnescu , Mihail
Vulcãnescu
Sebastian , Emil Cioran , Vasile Moisescu ,
George Murnu . În manualul de istorie este
simplu menþionat atunci
când se vorbeºte despre
fenomenul legionar, fiind
prezentat drept maestrul
care a inspirat majoritatea
conceptelor legionare.
Corneliu Zelea Codreanu
devine astfel discipolul
curajos care s-a desprins
de maestru, prea temperat
ori poate prea lipsit de curaj,
ºi care a pus în aplicare
concepþiile propovãduite de
acesta. Despre N a e
ºi
despre
Ionescu
fenomenul legionar se pot
spune multe astãzi, dar este
destul de dificil, dupã
pãrerea mea, de stabilit
cine a influenþat pe cine. Dar
nu mi-am propus în cele ce
urmeazã sã vorbesc
despre Nae Ionescu ºi
fenomenul legionar, ci
despre Nae Ionescu aºa
cum apare el prezentat în
mãrturiile a doi dintre cei mai interesanþi elevi ºi
colaboratori ai sãi: Mircea Eliade ºi Mihail
Sebastian . Mircea Eliade i-a fost asistent
onorific1 la Facultatea de Litere ºi Filozofie ºi
amândoi, E l i a d e ºi S e b a s t i a n i-au fost
colaboratori
la
ziarul
„Cuvântul”.
Înainte de toate se cuvine sã facem o
scurtã prezentare biograficã a filosofului,
logicianului, profesorului, ºi ziaristului român
Nae Ionescu . S-a nãscut la Brãila, unde a
terminat gimnaziul ºi liceul, a devenit apoi student
la Facultatea de Litere ºi Filozofie, specializarea
filozofie a Universitãþii Bucureºti, pe care a
sfârºit-o în 1912 ºi a devenit profesor la Liceul
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„Matei Basarab” din capitalã. A plecat în
Germania, pentru a-ºi completa studiile ºi dupã
intrarea României în rãzboi alãturi de Antanta, a
fost închis în lagãrul de prizonieri Celle-Schloss,
din apropiere de Hanovra. A fost eliberat în
august 1917 ºi în 1919 ºi-a susþinut doctoratul
în filozofie la Universitatea din Munchen cu
profesorul Baumker ºi cu teza „Logistica ca o
nouã încercare de definire a matematicii”. S-a
întors la Bucureºti, împreunã cu soþia, ElenaMargareta Fotino, dar ºi cu cei doi bãieþi Radu
ºi Rãzvan, amândoi nãscuþi în Germania. A fost
numit profesor la Facultatea de Litere ºi Filozofie,
unde de-a lungul timpului a susþinut mai multe
cursuri: de Metafizicã, de
Istoria Logicii, de Filosofia
religiei,
de
Teoria
cunoaºterii etc. În paralel
a colaborat ºi la ziarul
„Cuvântul”, pe care la un
moment dat l-a realizat
aproape singur. S-a
implicat din ce în ce mai
mult în susþinerea miºcãrii
legionare, a ºi fost arestat
în douã rânduri ºi din
pãcate toate acestea i-au
agravat boala de inimã de
care suferea. A murit în
urma unui infarct, la 15
martie 1940, la doar 49 de
ani.
Iatã cum descrie
studentul, pe atunci,
Mircea Eliade întâlnirea
Nae
cu
profesorul
Ionescu : „ N-am sã uit
niciodatã prima lecþie de
metafizicã la care am
asistat. Anunþase un curs
despre „Faust ºi problema salvãrii”. A intrat un
bãrbat brun, palid, cu tâmplele descoperite, cu
sprâncenele negre, stufoase arcuite mefistofelic,
ºi cu ochii mari de un albastru sumbru, oþelit,
neobiºnuit de sclipitori… Era slab, destul de
înalt, îmbrãcat sobru, dar cu o neglijenþã
elegantã; avea cele mai frumoase ºi mai
expresive mâini pe care le-am vãzut vreodatã,
cu degetele lungi, subþiri, nervoase. A început
sã vorbeascã… Nae Ionescu nu vorbea ca un
profesor, nu þinea o lecþie, nici o conferinþã.
Începuse o convorbire ºi ni se adresa direct,
fiecãruia în parte, parcã ar fi povestit ceva, ar fi
prezentat o serie de fapte, propunându-ne o
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interpretare ºi aºteptând apoi comentariile caz mai în vârstã. Avea atunci 24 de ani, dar nu
noastre. Simþeai cã ceea ce spunea Nae arãta mai mult de 20.”4 Dupã plecarea lui Pamfil
Ionescu nu se gãsea în nici o carte. Era ceva ªeicaru, apoi în vara urmãtoare (1928), din
nou, proaspãt gândit ºi organizat acolo, în faþa cauza problemelor financiare, Nae Ionescu a
ta, pe catedrã. Era o gândire personalã ºi dacã dus aproape singur ziarul „Cuvântul” pe umerii
te interesa o astfel de gândire, ºtiai cã nu o puteai sãi „Au fost zile în care Profesorul scria aproape
întâlni altundeva, cã trebuie sã vii aici, sã o în întregime ziarul semnând cu diferite nume,
primeºti de la izvor. Omul de pe catedrã þi se pseudonime. Uneori semna cu numele
adresa direct, îþi deschidea probleme ºi te învãþa redactorului care uitase sã-ºi trimitã
sã le rezolvi, te silea sã gândeºti.”2
manuscrisul. Perpessicius s-a mirat vãzânduPe atunci Profesorul era original tocmai ºi numele sub un articol pe care ºtia bine cã nupentru cã nu respecta atitudinea tipicã pentru l scrisese. A rãmas uimit citindu-l: parcã l-ar fi
un profesor universitar: rostirea declamativ- scris el! La orice orã treceam pe la redacþie îl
teatralã a cursului, scris de acasã, cu punct ºi gãseam pe Nae Ionescu acolo aplecat asupra
virgulã. Nae Ionescu, care aparent sau nu, biroului lui scriind. Îºi pãstrase zâmbetul,
dezvolta subiectul pe mãsurã ce înainta în curs seninãtatea ºi umorul, deºi slãbise ºi arãta
ºi nu vorbea teatral, era altceva. Aºa dupã cum întotdeauna obosit.”5 A fost una dintre perioadele
remarca ºi Eliade, pãrea cã pentru auditoriu se bune cãci influenþa lui Nae Ionescu a crescut,
strãduieºte profesorul sã vorbeascã, sã explice a reuºit prin voinþa sa de oþel sã salveze
fiecãruia în parte ºi tuturor, chestiunile pe care „Cuvântul”, Eliade ºi-a împlinit visul de a cãlãtori
ºi le propunea. Cãci Nae Ionescu avea „darul în India, Sebastian s-a pregãtit sã scoatã primul
unic de a se face înþeles, chiar când expunea sãu roman.
probleme extrem de tehnice ºi cu geniul de a
Aºa cum s-a întâmplat de multe ori în
construi o lecþie ca o simfonie, fãrã nimic de cazul lui Nae Ionescu, iniþial s-a crezut cã are
prisos, reluând în ultimele cinci minute toate o mare influenþã asupra regelui Carol al-II-lea.
temele dezbãtute în cursul orei, aducându-le Dar în realitate Carol dorea sã domine el, nu sã
laolaltã, lãmurindu-le pe
se lase dominat. ªi cum s-a
fiecare în lumina
putut observa din 1933
întregului”3
„Cuvântul” critica fãþiº
Ulterior Eliade a
politica guvernului ºi, astfel
devenit ºi colaborator la
indirect, ºi politica regelui.
ziarul „Cuvântul”, pe
Din 1933 devine tot mai
care îl considera un ziar
vizibilã ºi orientarea
de valoare pentru cã la
antisemitã ºi progardistã a
el colaborau, pe lângã
ziarului ºi a lui Nae Ionescu.
Nae Ionescu , Pamfil
Este evidentã ºi apropierea
Cezar
ªeicaru,
dintre Ionescu ºi Corneliu
Petrescu,
Mihail
Zelea
Codreanu.
Cu
Sebastian.
Codreanu îl impresionase
Sebastian întâlnit aici la
pentru cã ridicase Casa
acest ziar, Eliade va
Verde, ca sediu al
devenit ulterior bun
legionarilor. La una dintre
prieten ºi se vor sprijini
vizitele pe care N a e
reciproc, în momentele
Ionescu le fãcuse acolo,
dificile care au urmat. Din
Zelea Codeanu îl mãgulea
pãcate notaþiile din
cã a fãcut foarte mult pentru
jurnalul lui Sebastian
politica româneascã. Se
încep târziu, abia în
pare cã profesorul i-ar fi
1935, când afecþiunea
rãspuns astfel „Nu, tot ce
dintre cei trei era deja un
am fãcut pânã acum sunt doi
bun câºtigat, aºa încât
bãieþi. Nu e mult, dar tot e
aceastã perioadã este
ceva. Restul n-am fãcut eu:
Nae Ionescu ºi Mircea Eliade
foarte uºor de refãcut
în politicã eu doar am
din notaþiile ulterioare ale
grãdinãrit, am smuls
lui Eliade (aceste notaþii au fost fãcute pe baza buruienile ºi am udat arborii, florile, legumele.
jurnalului þinut de Eliade în acea perioadã). Iatã Dar fructele nu le-am fãcut eu. Le-am ajutat doar
ce ne spune Eliade despre Sebastian „era altfel sã creascã le-am apãrat de neghinã.”6
decât mi-l închipuiam. Îl admiram de la primele
Anul 1934 a fost extrem de dificil!
articole publicate in „Cuvântul”. Mi-l închipuiam Asasinarea lui I.G. Duca de cãtre legionari a
mai impertinent, poate chiar puþin snob, în orice avut consecinþe asupra „Cuvâtului”, care a fost
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interzis, iar Nae Ionescu ºi Codreanu au fost
arestaþi. Dupã ce au fost eliberaþi au aºteptat
zadarnic reapariþia ziarului, care a fost închis
patru ani, iar când a izbutit în sfârºit sã reaparã
în ianuarie 1938, a fost mai mult un cântec de
lebãdã, cãci se reintrodusese
cenzura ºi Carol îºi pregãtea, de
astã datã cu multã dibãcie
dictatura. „Cuvâtul” a supravieþuit
cum a putut vreo trei luni, pânã
ce a fost definitiv suspendat în
martie 1938.7
Din pãcate tot în 1934 se
petrece o altã întâmplare care pe
Mihail Sebastian aproape era
sã-l coste viaþa ºi cariera. De
„Ziua Cãrþii” a apãrut ºi primul
dintre romanele lui Sebastian
„De douã mii de ani” cu o prefaþã
semnatã de mentorul sãu Nae
Ionescu . „ Îmi aduc aminte cã
Sebastian venise sã mã vadã
într-o dupã-amiazã, palid aproape
desfigurat. „Mi-a dat Prefaþa
Prefaþa, mia spus. E o tragedie. E o
condamnare la moarte” a adãugat
întinzându-mi manuscrisul
Profesorului. L-am citit cu emoþie
dar ºi cu strângere de inimã. Iuda
Nae
suferã pentru cã trebuie sã
sufere, scria Nae Ionescu. ªi explica de ce:
evreii refuzaserã sã recunoascã pe Mesia în
Iisus Christos. ªi suferinþa aceasta în istorie
reflecta intr-un anume sens destinul poporului
evreu, care, tocmai pentru cã refuzase
creºtinismul nu putea sã fie mântuit. Pentru
cineva care scrisese cã „evreii sunt întârziaþi
pe drumul mântuirii”, care studiase Kabbala ºi
mistica iudaicã ºi spunea pe vremea studenþiei
mele (prin 1927-1928: „Mã simt de multe ori ispitit
sã las gazetãria ºi politica ºi sã mã consacru
studiilor mele ebraice”- prefaþa proaspãt scrisã
însemna o retragere pe poziþii considerabil mai
rigide. Evident, eu ºi Sebastian înþelegeam
originea ºi rostul acestei rigiditãþi. Profesorul ºtia
cã va fi citit de un anumit public de extrema
dreaptã ºi vroia sã arate în ce sens vedea el
problema evreiascã. O vedea în primul rând
religios, ceea ce îi îngãduia sã n-o judece pe
plan politic, nici social”8 „Mihail Sebastian nu
discuta dreptul profesorului de a gândi astfel.
Ceea ce îl mâhnise era faptul cã Nae Ionescu
alese tocmai acest prilej, prefaþa primului sãu
roman, ca sã-ºi exprime concluziile la care
ajunsese de curând. Dar, repeta el, îi ceruse
prefaþa, o aºteptase, ºi nu voia sã dea înapoi !”9
Sebastian aºteptase aceastã prefaþã cu
romanul gata cules, o aºteptase sãptãmâni
întregi, ºi nu a dorit sã dea înapoi, oricât de mult
avea sã-l coste aceastã fidelitate! ªi l-a costat
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destul de mult! A fost atacat violent din toate
pãrþile, atât de presa de extremã dreapta cât ºi
de presa de extremã stânga. A fost criticat de
faptul cã, evreu fiind, a încurajat prin acceptarea
interpretãrii lui Nae Ionescu, faptul cã evreii
trebuie sã sufere doar
pentru cã sunt evrei.
Tuturor le-a rãspuns
ulterior prin publicarea
volumului „Cum am
devenit huligan”, în care
a explicat atât sensul
romanului cât ºi motivele
pentru care acceptase
prefaþa lui Nae Ionescu.
Cu toate acestea,
Sebastian a continuat
relaþiile cu Nae Ionescu.
A continuat sã meargã la
cursurile susþinute de
Profesor, sã-l viziteze, sã
ia masa cu el dacã era
invitat. O oarecare
amãrãciune ºi ranchiunã
se poate citi printre
rânduri dacã parcurgem
paginile sale de jurnal. ªi
dintr-o datã de acolo se
iveºte o altã faþã a lui Nae
Ionescu
Ionescu , aceea de a
surprinde ºi de a epata
auditoriul oricare ar fi fost acesta. De pildã în
însemnarea de duminicã, 17 martie 1935, din
Jurnal povestea o cãlãtorie fãcutã împreunã cu
trenul, Sebastian spre Brãila, Nae Ionescu spre
Galaþi, unde þinea o conferinþã. „Nae a dat o
ºuetã teribilã. El a pornit miºcarea lui Vaida
(acum zece zile mã asigura de contrariul)… Ce
m-a deprimat, puþin pentru Nae, a fost tonul cu
care povestea totul. Combinard, ºmecher, teribil.
Ce i-a spus el lui Averescu, cum l-a tras pe
sfoarã pe Gheorghe Brãtianu, cum s-a rãfuit la
Braºov cu Vaida… Hotãrât îl prefer în sala de
curs. Impresia, numai vag jenantã, s-a
transformat în compartiment într-un sentiment
penibil. Cât poate fi de cabotin omul acesta! Erau
în compartiment ºi doi colonei. A intrat în vorbã
ºi le-a tras o ºuetã de i-a tâmpit! Îi vedeam
biruinþa pe buze, triumful cã îi epateazã. Unele
lucruri uluitoare, din acelea care ºtiu sã
deplaseze o discuþie de la o chestie localã la o
problemã de istorie universalã… Dar pe Hitler îl
cunoaºteþi personal? Întrebarea unuia dintre
colonei a cãzut în focul peroraþiei. ªtiam bine
cã nu-l vãzuse niciodatã pe Hitler. Ne-a spus-o
rituos ºi anul trecut în varã. Dar putea sã riºte
a-l dezamãgi pe colonelul atât de admirativ?
Da. L-am vãzut. Mare om politic… L-ai vãzut
pe Hitler? ªi el rãspunde încã o datã „da”
trecând însã repede mai departe, nu ºtiu dacã
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din jenã sau din plictisealã. Tânãr e acest scump
Nae Ionescu!”10
Iatã cã, în particular, Nae Ionescu îºi
permitea sã se joace cu auditorul într-o manierã
pe care nu o folosea în sala de curs. Numai cã
uneori era destul de greu de suportat ºi în sala
de curs mai ales când simpatiile legionare erau
din ce mai la modã!. Iatã una dintre notaþiile din

Mihail Sebastian
30 martie 1935 „Lecþia de ieri a fost sufocantã!
Gardism de Fier pur ºi simplu, fãrã nuanþe, fãrã
complicaþii, fãrã scuze. Politica se cheamã o
stare de luptã. Un partid închide chiar în fiinþa
sa obligaþia de a le suprima pe toate celelalte. În
concluzie „politica internã” e o absurditate. Nu
poate exista decât o cucerire a puterii, o
confiscare a ei ºi confundarea partidului cu toatã
colectivitatea… Aº fi vrut sã-i spun ce
monstruoase contraziceri cu sine însuºi
debiteazã, dar era grãbit dupã curs ºi a plecat
numaidecât… ªi ceea ce e mai deprimant e cã
teoriile acestea pornesc de la un vulgar calcul
politic.”11 ªi tot de la aceste considerente politice
a continuat la cursul de Logicã politicã
politicã, deschis
în noiembrie 1935. „Deocamdatã introducerea
a fost o micã profesiune de credinþã gardistã.
ªi-a mãgulit studenþii cu insistenþã electoralã. A
fãcut elogiul „generaþiilor politice” ºi le-a justificat
faþã de generaþiile „cãrturãreºti”, care zicea el,
au un mare pãcat: sunt cãrturãreºti. Politica
înseamnã acþiune, viaþã, realitate, contact cu
existenþa. Cartea e abstractã. Deci bine faceþi,
adevãrul e cu voi, ura, ura, ura! La sfârºit (erau
de faþã Ghiþã - Gheorghe Racoviceanu - de un
zdrobitor mutism, Mircea-Eliade -, Vasile
Bãncilã. I-am amintit articolul din mai 1928 „Ce
gândeºte tinerimea”, unde afirma cã sensul
generaþiei noastre nu trebuie cãutat pe stradã,
unde sunt agitatorii ºi spãrgãtorii de geamuri, ci
în biblioteci, unde sunt valorile reprezentative.
Da, aºa era atunci, a rãspuns el imperturbabil.
Acum e totul altfel. Atunci era un moment
spiritual, acum e unul politic. Bietul Nae ! Ce
repede coboarã treptele!”12
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Cu toate acestea, a continuat sã-l
iubeascã, sã-l apere de toþi cei care-l criticau.
„Duminica trecutã la Neniºori, Tudor Vianu mi-a
fãcut într-un sfert de ceas procesul lui Nae, cu
extremã violenþã, (nu de vocabular). Îi contestã
orice originalitate. Îl crede un reprezentant al lui
Spengler ºi al încã vreo câtorva nemþi actuali,
pe care i-a utilizat din timp, fãrã sã indice
sursele… Se poate. Nu ºtiu. Dar e ceva
demoniac în Nae ºi nu pot crede cã omul acesta
poate fi anulat printr-o criticã universitarã!”13
Notiþa din 30 aprilie 1938 întãreºte aceastã
perpetuã încercare de a se sustrage farmecului
exercitat asupra lui de maestru fãrã sã
reuºeascã însã „Neschimbat, etern acest Nae!
Brusc, fãrã pregãtire, fãrã tranziþie mi-a povestit
tot ceea ce i-a spus lui Nicholson (reprezentantul
Angliei la Bucureºti), de l-a pus fireºte în fund…
Inimitabilul lui accent de modestie degajatã, cât
de mult vrea sã epateze ºi cât de multã plãcere
îmi face sã-l ajut cu aerul meu de admiraþie
interzisã, de mirare perpetuã, de aºteptare
surprinsã... Foarte bine, aº fi vrut sã-i replic lui
Nae. Dar când spui asta de pe terasa unei
magnifice vile la Balcic, când te aºteaptã afarã
o maºinã Mercedes Benz, când hainele þi le
aduci de la Londra, rufele de la Viena, mobilele
de la Florenþa, articolele de toaletã de la Paris,
toatã teoria e teribil de reacþionarã. Nu cumva
este un inconºtient act de apãrare ?” 14
Contradicþiile specifice acestui personaj
sunt din plin reliefate de acest pasaj. Se spunea
în epocã, despre vila pe care Nae o avea la
Bãneasa cã i-ar fi fost dãruitã de industriaºul
evreu Nicolae Malaxa, (tocmai când Profesorul
devenea din ce în ce mai antisemit!) cã devenise
celebrã în tot Bucureºtiul, dupã ce fusese
mobilatã cu mobilã adusã de la Florenþa. Fireºte
cã, tot pentru a epata, alesese ºi maºina,
Mercedes Benz, ºi avusese grijã ca toatã lumea
sã ºtie cã aceasta costase un milion de lei.
Oricum nu mai exista o alta în tot Bucureºtiul!
Numirea ca prim-ministru a lui A r m a n d
Cãlinescu a prilejuit arestarea unui lot mai mare
de membri sau simpatizanþi ai legiunii. Alãturi
de Corneliu Zelea Codreanu15, Nae Ionescu,
ºi Mircea Eliade. Pe 11 mai 1938, Mihail
Sebastian nota în jurnal „Nae Ionescu arestat.
N-am putut cãpãta de nicãieri preciziuni. Se pare
cã arestarea a avut loc sâmbãtã dimineaþa. Ce
se va întâmpla mai departe nu ºtiu. Este internat
la Miercurea-Ciucului? Va avea acolo domiciliu
forþat? Va fi implicat în procesul lui Codreanu?
Îºi va pierde catedra? Sunt dezolat de ceea ce
i se întâmplã! Straniu destin!”16 Pe 29 august
1938, acelaºi Sebastian nota „Deplor desigur
ce se întâmplã, sun dezolat de Nae, sunt dezolat
de Mircea, aº vrea sã-i ºtiu liberi, dar nu pot sã
cred cã „acþiunea” lor a fost altceva decât o
socotealã greºitã pentru Nae ºi o penibilã
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copilãrie pentru Mircea, jumãtate farsã, jumãtate
ambiþie.”17
În arest, la Miercurea Ciuc, Mircea
Eliade avea aºezat un pat de campanie în
camera unde iniþial stãtuse doar Nae Ionescu.
„Nae Ionescu era neschimbat: senin, optimist,
strãlucitor, acelaºi de pe catedrã sau din biroul
lui de la „Cuvântul”. Majoritatea deþinuþilor îºi
lãsaserã barbã ºi umblau în haine jerpelite; Nae
Ionescu, dimpotrivã, se bãrbierea în fiecare zi,
avea întotdeauna cãmaºa curatã, cu legendara
cravatã-papillon ºi schimba hainele de câte ori
putea (i se îngãduiserã trei costume, o vestã ºi
câteva pulovere). Mãrturisea cã atât timp cât i
se va îngãdui, se va îmbrãca ºi comporta în
lagãr aºa cum se îmbrãcase ºi se purtase la
Palat, pe stradã, la Universitate. Nu-mi amintesc
sã-l fi vãzut o singurã datã trist, abãtut sau
descurajat. Uneori când rãmâneam singuri sau
în grup restrâns ne vorbea de cãrþile pe care se
hotãrâse sã le scrie”.18 Din pãcate cu toatã
seninãtatea afiºatã în detenþie, Nae Ionescu
se pare cã suporta destul de greu regimul de
privaþiuni, aºa încât îl surprinde ºi ne surprinde
încã o datã atitudinea lui. „ Suchianu îmi
povestea încã de acum douã sãptãmâni cã Nae
Ionescu l-a implorat pe Armand Cãlinescu sã-i
acorde o audienþã ºi cã la aceastã audienþã „sa aruncat în genunchi cerându-ºi iertare pentru
tot ce a fãcut”. Povestea mi s-a pãrut stupidã ºi
nici mãcar nu mi-am dat osteneala sã o þin minte.
Aflu însã acum prin Mircea19 cã totuºi Nae a
fost la Bucureºti, cã a avut într-adevãr o
conversaþie cu Armand Cãlinescu, conversaþie
care a decurs violent ºi în care, se pare cã
Armand a fost calm ºi stãpân pe sine, în timp
ce Nae îºi pierduse controlul de sine. Urma sã
mai aibã loc a doua zi o nouã întrevedere, dar
conform unui ordin de sus, a fost contramandatã,
iar Nae chiar în cursul nopþii retrimis la Ciuc. În
momentul de faþã e la Braºov, în spital. Nu pot
ºti care este adevãrul, dar din toate astea înþeleg
cã bietul Profesor, departe de a aºtepta calm
desfãºurarea faptelor, ceea ce ar fi însemnat
cã mai crede în soarta lui – se zbate sã iasã din
punctul mort în care se aflã.”20
În iarna anului 1940 Eliade avea bucuria
de se regãsi cu mentorul sãu, Nae Ionescu.
„Fusese eliberat din Spitalul militar de la Braºov
ºi a venit sã mã vadã în strada Palade. Deºi
nu-ºi recãpãtase catedra, i se îngãduia sã
primeascã sãptãmânal, la vila lui de la Bãneasa
un grup de tineri filozofi ºi discipoli: Mircea
Vulcãnescu, Mihail Sebastian, Ioan Gherea,
Constantin Noica ºi alþii. Inutil sã evoc interesul,
varietatea ºi pasiunea discuþiilor. Pentru întâia
oarã l-am simþit pe Nae Ionescu, aº spune decis,
sã-ºi scrie Metafizica pe care o prezentase în
atâtea cursuri.21 Din pãcate însã lucrurile s-au
precipitat ºi la începutul lui martie toatã lumea a

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

fost consternatã sã afle cã Profesorul suferise
un nou atac de cord. Din aceastã cauzã
întâlnirile cu prietenii ºi discipolii au fost
suspendate. Circulau tot felul de zvonuri: ba cã
se afla în afarã de orice pericol, ba cã este pe
moarte pentru cã ar fi fost otrãvit, fie la un
restaurant din Bucureºti unde cinase cu prietenii,
fie de un doctor prezentat în locul medicului
curant pentru a face o injecþie Profesorului care
suferea de gripã. Apoi, pe neaºteptate, la 15
martie 1940 toatã lumea a aflat cã inevitabilul
se produsese: Nae Ionescu murise!”
Iatã cum a consemnat momentul Mircea
Eliade : „ În dimineaþa de 15 martie sunase
telefonul. A rãspuns ca de obicei Nina22. Apoi sa îndreptat spre mine: A murit Profesorul!, mi-a
spus palidã. Îl vãzusem cu puþine zile înainte, la
vila lui de la Bãneasa. Era întins pe pat ºi
acoperit. Cu o pãturã. M-a privit lung încercând
sã zâmbeascã, N-a scos nici un cuvânt…
Profesorul ceruse sã ne mai vadã odatã pe noi
prietenii, elevii ºi colaboratorii lui cei mai
apropiaþi, ca ºi cum ºi-ar fi luat rãmas bun de la
fiecare în parte.”23

grafica: prof. Roliana GIUCLEA
ªi pentru Sebastian aceastã veste a
cãzut ca un trãsnet. Nota în jurnalul sãu „Plâns
nervos, imposibil de stãpânit, ieri-dimineaþã în
casa lui Nae Ionescu, douã ore dupã ce a murit!
Se duce cu el o întreagã perioadã din viaþa mea,
acum de abia definitiv închisã! Ce soartã stranie
a avut omul asta extraordinar care moare
neîmplinit, nerealizat, învins ºi, dacã nu mi-ar fi
greu s-o spun, ratat! Mi-e atât de drag tocmai
pentru cã a avut aºa de puþin noroc. Ce insolent,
ce jignitor mi se pare succesul altora! ªeicaru e
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graficã: Andra NOANÃ
sãnãtos, bogat ºi triumfãtor. Manoilescu va fi
ministru. Tãtãrescu va fi prim-ministru. Herescu
este profesor definitiv ºi preºedintele S.S.R24 .
Corneliu Moldovanu are premiul naþional pentru
literaturã ºi dã ºuete la cafenea, Victor Eftimiu
dã recepþii…. Dar Nae Ionescu moare la 49 de
ani, neluat în serios, înfrânt!”25
ªi de aici începe ceea ce s-ar putea
numi misterul Nae Ionescu. Interzis de regimul
lui Ion Antonesu, interzis de comuniºti, gândirea
ºi personalitatea lui nu au putut fi uitate de
contemporani dar nici de generaþiile urmãtoare.
Acelaºi om îmbracã însã chipuri diametral
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opuse, înger ºi diavol, smerit ºi mândru, mistic
ortodox ºi eretic. Sebastian însuºi nota
sâmbãtã, 31 mai 1941 „joi seara reuniune la
Vianu, cu Ralea, Papilian, Pippide, Eugen
Ionescu. Lungã discuþie despre Nae Ionescu
care pentru Ralea ºi Vianu nu era decât un stâlp
de cafenea, un bãrbier, un farsor, un „ºef”. Mam amuzat sã le spun cã pentru mine Nae
Ionescu era diavolul!26 Este una dintre ultimele
notaþii despre Nae Ionescu, fãcutã de Mihail
Sebastian , notiþa care a deschis o amplã
controversã de-a lungul timpului, care în loc sã
se stingã mai tare se amplificã. Controversa a
fost reaprinsã de apariþia în 2009 a cãrþii Martei
Petreu intitulatã chiar „Diavolul ºi ucenicul sãu:
Nae Ionescu ºi Mihail Sebastian”, în care
autoarea a încercat sã demonstreze cã Nae
Ionescu a avut un rol major în orientarea spre
dreapta a lui Eliade, Noica, Cioran dar mai ales
a lui Sebastian. Aplaudatã de unii, contestatã
de alþii, ea se înscrie perfect în ceea ce s-ar
putea numi posteritatea lui Nae Ionescu .
(Interesantã mi s-a pãrut ºi o notaþie fãcutã pe
un blog de extrema-dreaptã, cã Patriarhul Miron
Cristea, unul dintre duºmanii declaraþi ai lui Nae
Ionescu, l-a pus pe pictorul Belizarie care
restaurase fresca din pridvorul catedralei
Patriarhale, sã-l zugrãveascã acolo pe Profesor,
în centrul imaginii sub forma ºi înfãþiºarea unui
drac încornorat!)
Nae Ionescu, seducãtor la propriu ºi la
figurat, profesor de logicã ºi metafizicã,
dialectician, dar mai ales magician al conceptelor
(Constantin Argetoianu îl numea chiar „eternul
iluzionist”) este o figurã imposibil de încadrat în
tipare, cu o existenþã plinã de contradicþii. Dintre
toate lucrurile care au fost spuse despre el, mie
mi s-a pãrut extrem de interesantã o dedicaþie
fãcutã celei care i-a fost soþie „Procul et prope
dum vivam et ultra”” adicã „Departe ºi aproape,
cât timp vom fi în viaþã ºi chiar dupã aceea!”27.
Ar putea fi atât un rezumat al destinului lui Nae
Ionescu, cât ºi o încheiere potrivitã, a acestui
subiect, nici pe departe epuizat!
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Romanul “Enigma Otiliei” între
tradiþie ºi modernitate
Existã elevi care considerã opera
„Enigma Otiliei” drept un roman facil, desigur,
pãrerea este a celor care n-au putut trece de
primul nivel al textului, chiar dacã au oarece
lecturi în „cartea de vizitã”. Tot ei, oarecum
îndepãrtaþi de plãcerea lecturii, tentaþi de alte
curiozitãþi mai agresive, se aflã în situaþia de a
percepe romanul lui Cãlinescu drept o poveste
de dragoste nefinalizatã dintre Otilia ºi Felix,
neuitând aici sã-l reamintim ºi pe moºierul
Pascalopol, într-un cadru construit în manierã
balzacianã, din care nu lipsesc necesarele
tipologii.
Romanul lui Cãlinescu însã, nu poate fi
înþeles în subtilitãþile sale de cãtre lectorul
inocent, în cazul nostru elevul, ºi aici intervine
iniþiatul, profesorul, care orienteazã profanul în
descifrarea nu numai a romanului, ci ºi a unei
perioade de creaþie epicã româneascã,
deoarece „Enigma Otiliei” ilustreazã, mãcar în
parte, concepþia autorului asupra formulei
narative pe care ar fi trebuit sã o adopte romanul
autohton în perioada interbelicã.
Articolul îºi propune sã evidenþieze
viabilitatea formulei realiste balzaciene în
romanul românesc, într-o perioadã în care
majoritatea scriitorilor se îndreptau spre Proust,
dar ºi depãºirea formulei amintite prin mai multe
elemente.
În perioada interbelicã, G. Cãlinescu
creeazã prin „Enigma Otiliei” un roman realist
de facturã balzacianã, deºi în epocã mulþi dintre
scriitori manifestã deschidere ºi preferinþã pentru
metoda proustianã ºi romanul de analizã
psihologicã. Cãlinescu aderã la romanul realist
balzacian, considerând cã „totul e fundamental”
la acest scriitor, datoritã orientãrii spre clasicism,
spre umanitatea canonicã ºi, în special, datoritã
convingerii cã pentru literatura românã a vremii,
tipul firesc de roman este cel realist-obiectiv.
În 1932, George Cãlinescu susþinea
necesitatea apariþiei în literatura românã a unui
roman de atmosferã modernã, deºi respingea
teoria sincronizãrii obligatorii a literaturii cu
filozofia ºi psihologia epocii, argumentând cã
„literatura trebuie sã fie în legãturã directã cu
sufletul uman.” Cãlinescu motiveazã clar, în
articolele sale teoretice ºi justificã apoi estetic,
în romane, de ce a ales formula balzacianismului
care lipsea în proza româneascã dintre cele
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douã rãzboaie, ce trecuse în mod exagerat de
la romanul obiectiv la cel subiectiv, de excesivã
analizã psihologicã, sau chiar la cel estetic, în
defavoarea epicii ºi a construcþiei narative
tradiþionale, orientate însã, spre o problematicã
modernã. În acest sens, el afirma: „Noi vom
putea fi tolstoieni, balzacieni, adicã scriitori
preocupaþi de sensul lumii ºi de forma exterioarã
a omenirii, ºi nu vom fi în stare de introspecþie
pânã ce nu vom cânta bucuria de a trãi ºi a
cunoaºte. Tipul firesc de roman românesc este
deocamdatã acela obiectiv .” Cu timpul,
Cãlinescu avea sã adopte faþã de Proust o
atitudine mai tolerantã, ba chiar sã-i adopte
parþial, în „Bietul Ioanide”, ºi, mai ales în „Scrinul
negru”, tehnica.
Dupã apariþia romanului „Enigma Otiliei”,
o interesantã disputã s-a remarcat în legãturã
cu balzacianismul romanului cãlinescian,
majoritatea comentatorilor evidenþiind caracterul
realist al viziunii ºi al procedeelor romaneºti
utilizate de Cãlinescu. În anul 1938, Pompiliu
Constantinescu evidenþia faptul cã autorul „a
procedat clasic, dupã metoda balzacianã a
faptelor concrete.” În 1967, în cea dintâi istorie
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Ov.. S. Crohmãlniceanu
a literaturii interbelice, Ov
afirma: „Ca metodã de lucru, romanul adoptã pe
cea a lui Balzac. Tema însãºi e balzacianã; în
centrul cãrþii stã istoria unei moºteniri ºi lupta
pentru înavuþire.” Paul Georgescu evidenþia
faptul cã „tehnica romanului e balzacianã în
zidãria ei.” Nicolae Balotã remarca: „Pentru
Cãlinescu marea literaturã este întotdeauna
clasicã. Prin clasic se înþelege balzacian.” Tot
modelul balzacian, în „ Enigma Otiliei ”, îl
recunoaºte ºi Al. Piru: „Cãlinescu a trecut dupã
cinci ani, în chip raþional, la romanul de tip clasic
modern, de data aceasta luându-ºi ca model pe
Balzac.”
Balzacianism în opera lui Cãlinescu
observase ºi Constantin Ciopraga: „La nivelul
anului 1938, când publica «Enigma Otiliei»,
George Cãlinescu reþinuse din metamorfozele
romanului universal, ca exemplarã, formula
balzacianã.” Dumitru Micu atrãgea atenþia cã
în „Istoria literaturii române”, George Cãlinescu
menþiona aprobativ semnalarea de cãtre criticã
a însuºirii „metodei balzaciene. „Enigma Otiliei
este un roman de tip balzacian ºi prin temã, ºi
prin construcþie, ºi prin o seamã de procedee
de caracterizare ºi prin alte caracteristici.” Pe
aceeaºi linie a balzacianismului se încadreazã
ºi Viorel Alecu: „Balzacianismul structural al
romanului constã în prezentarea unei galerii de
tipuri umane în mediul în care îºi duce viaþa”.
Care sunt elementele balzaciene din
cadrul romanului?
În primul rând, ne putem referi la tema
paternitãþii, analizatã în mod magistral de
Ov
.S.Crohmãlniceanu , temã abordatã din
Ov.S.Crohmãlniceanu
prisma factorului economico-social. În acest
sens criticul afirma: „Pe autorul romanului îl
obsedeazã ideea paternitãþii, prezentã ºi în
opera lui Balzac .” Strâns legat de tema
paternitãþii se aflã ºi motivul orfanului, atenþia
îndreptându-se asupra celor doi tineri (Otilia ºi
Felix).
„ Enigma Otiliei roman clasic de tip
balzacian, focalizeazã mai multe spaþii ale
ficþiunii, determinate de tot atâtea teme literare.
E o frescã a societãþii urbane autohtone, un
roman al paternitãþii ºi al orfanului, un roman al
moºtenirii, într-o lume bucureºteanã de la
începutul secolului al XIX-lea, lume aflatã sub
influenþa covârºitoare a banului. Acþiunea
romanului se dezvoltã pe douã planuri care se
întrepãtrund: istoria moºtenirii lui Costache
Giurgiuveanu ºi formarea eroticã ºi intelectualã
a tânãrului Felix Sima. Liniile de forþã ale
romanului converg, însã, spre moº Costache
ºi averea sa, polarizând atenþia celor din jur ºi
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dirijând energiile pretendenþilor la avuþia
bãtrânului. Balzacian de asemenea este
«Enigma Otiliei» prin tema dezvoltatã. Nucleul
cãrþii îl constituie istoria unei moºteniri, ºi ea
genereazã arhitectura romanului, miºcarea
epicã scoþând la ivealã patimile ºi conturând
rudimentare porniri instinctuale”, afirma Ion
Bãlu .
Balzacian este C ã l i n e s c u ºi prin
tipologiile abordate: avarul - Costache
Giurgiuveanu ºi Aglae Tulea, fata bãtrânã Aurica Tulea, bãtrânul senil - Simion Tulea,
retardatul - Titi Tulea, arivistul - Stãnicã Raþiu,
ambiþiosul profesional - Felix Sima.
În prezentarea societãþii citadine de la
începutul secolului al XX-lea, G. Cãlinescu se
încadreazã în aceastã formulã balzacianã „ca
metodã de lucru, romanul adoptã pe cea a lui
Balzac. Viaþa socialã e studiatã în spiritul
ºtiinþelor naturale cu sentimentul unitãþii
ansamblului ºi cu intenþia clasificãrii indivizilor
pe specii ”, afirma C r o h m ã l n i c e a n u . În
realizarea impresiei de frescã socialã, G.
Cãlinescu porneºte în romanul „Enigma Otiliei”,
la fel ca Balzac, prin fixarea exactã a
cronotopului, mai precis a timpului ºi a spaþiului.
Cãutarea casei lui Costache Giurgiuvenu de
cãtre nepotul Felix oferã posibilitatea creãrii
imaginii Bucureºtiului de la începutul secolului
al XX-lea, viziunea „în formã de pâlnie” sau în
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cercuri concentrice, însemnând drumul de la
exterior ºi general spre interior ºi particular, spre
detaliul precis, descrierea simbolicã urmãrind
oraºul, strada, casa, personajul. Realismul
romanului „Enigma Otiliei” este efectul intenþiei
autorului de a contura o frescã socialã, un
univers verosimil, o reflectare a lumii reale. Ca
ºi predecesorii iluºtri, G. Cãlinescu recurge la
concentrarea treptatã a cadrului, la reglarea
obiectivului, dupã integrarea, în mare, în timp ºi
în spaþiu, dupã fixarea ambianþei imediate, trece
la prezentarea protagoniºtilor. Scena de grup
este vizibilã ºi în epica balzacianã. La fel ca în
romanele lui Balzac, Cãlinescu nu copiazã, ci
interpreteazã realitatea, impresia de autentic, de
veridic, fiind prezentã în fiecare paginã a cãrþii
sale.
Evenimentele din cadrul romanului
„Enigma Otiliei” sunt relatate cronologic, pe
parcursul câtorva ani, iar perspectiva narativã
este cea a romanului doric, extradiegeticã,
presupunând
un narator omniscient,
omniprezent (ubicuu), care relateazã la
persoana a III-a, obiectiv, impersonal,
neimplicat, într-un stil neutru, urmãrind relaþia
cauzã-efect, specificã romanului balzacian.
Este vizibil însã, faptul cã în cadrul
romanului asistãm la depãºirea formulei
balzaciene. În 1947, Ion Negoiþescu remarca
faptul cã „în tot timpul lecturii romanului persistã
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impresia de joc epic.” Tot el considera „Enigma
Otiliei” drept un roman comic, comicul rezultând
din tehnica romanului. Paul Georgescu afirmã
cã romanul este în acelaºi timp o tragedie, dar
ºi o comedie. Dupã 1970, îºi face loc ideea
prezenþei în proza lui George Cãlinescu, nu a
creaþiei de viaþã, ci a unei formule de artã:
„«Enigma Otiliei» este, în spirit balzacian, o
reconstrucþie, dar înainte de a fi una a lumii, este
una a formulei înseºi de roman”, conform lui
Nicolae Manolescu. Ioan Adam considerã cã
romanul «Enigma Otiliei» nu e o sumã, ci o
sintezã, ca atare el reface simultan în aparenþa
stilului balzacian, toate genurile literare.
Reluând toate opiniile critice importante
la adresa romanului cãlinescian, Eugen Simion
concluzioneazã: „ Adevãrul este cã George
Cãlinescu ºi-a fãcut în privinþa romanului un
program bazat în mare parte pe ideile realismului
din secolul al XIX-lea. Balzacianismul este
programatic în «Enigma Otiliei». Noutatea ar fi
cã George Cãlinescu scrie un roman balzacian
având, critic conºtiinþa balzacianismului, ceea
ce presupune o detaºare de obiect.”
Un prim element de modernitate reiese
din faptul cã acþiunea romanului se deschide ºi
se închide cu o secvenþã aparent identicã prezentarea casei lui moº Costache - structura
discursului narativ fiind circularã, simetricã.
Descrierea Bucureºtiului (succintã), a strãzii
Antim ºi a casei lui moº Costache are amprenta
„ ochiului unui estet ”, dupã cum afirma N.
Manolescu. Pe de altã parte, descrierea din
expoziþiune poate valida ucenicia în ale
dramaturgiei autorului, care înþelege cã trebuie
sã pregãteascã scena ºi sã prezinte personajele
exact ca într-o piesã dramaticã (unde este
prezentat decorul ºi inventariate personajele
care vor juca în acest decor). Raportul dintre
incipit ºi final conþine conotaþii care plaseazã
romanul lui C ã l i n e s c u în avangarda
postmodernismului.
Interesul autorului este mai mare pentru
elementul absurd, regãsit atât în incipit, cât ºi la
final. La întrebarea clarã a tânãrului: „Aici ºade
domnul Costache Giurgiuveanu ?”, bãtrânul
rãspunde surprinzãtor: „Nu-nu-nu ºtiu…nu-nu
stã nimeni aici, nu cunosc…”, amintind de teatrul
absurdului ionescian. Ciudãþenia revine în
memoria protagonistului în final, ceea ce poate
însemna cã, de fapt, cronotopul pe care se
construieºte romanul este în esenþa lui absurd,
ca existenþa însãºi.
Convenþia balzacianã este depãºitã ºi
prin introducerea personajului martor, Felix Sima
ºi prin prezenþa „ochiului unui estet”, indiciu al
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unei perspective auctoriale care demonstreazã
vocaþia lui Cãlinescu de a comenta lumea pe
care o creeazã, elemente care duc la limitarea
omniscienþei ºi a obiectivitãþii. Cãlinescu nu era
Balzac, deci nu putea scrie identic, în plus avea
cunoºtinþe temeinice de artã.
În ceea ce priveºte planul temporal,
plasarea naratorului într-un timp ulterior diegezei,
precum ºi respectarea ordinii cronologice lineare
în povestire sunt trãsãturi ale romanului
tradiþional, balzacian, dar monotonia unei astfel
de metode este întreruptã de anticipãri ºi
analepse. În ciuda condamnãrii metodei
proustiene, Cãlinescu aplicã tehnica memoriei
involuntare, vederea Otiliei, declanºând în
memoria tânãrului Felix fluxul amintirilor.
Dimensiunea comicã a romanului
cãlinescian, realizatã prin prezenþa grotescului,
este un alt aspect al modernitãþii. Portretele ºi
comportamentele ce ilustreazã automatismul
sunt la rândul lor groteºti, comice. Caracterul
comic al romanului reiese, dupã P a u l
Georgescu , ºi din „analiza raportului dintre
energie ºi þel, dintre mediu (obiectiv) ºi dorinþã
(subiectivã) ”. Comicul ar rezulta astfel din
discrepanþa dintre scopul urmãrit ºi efortul depus
în atingerea sa. Comicul rezultã ºi din formula
aplicatã de autor în crearea romanului. Cel mai
pertinent analizeazã situaþia N i c o l a e
Manolescu : „«Enigma Otiliei» este, în spirit
balzacian o reconstrucþie, dar înainte de a fi una
a lumii, este una a formulei de roman.”
Tipologia personajelor constituie un alt
element de modernitate, grefatã pe clasicitatea
balzacianã a cãrþii. Astfel, existã numeroase
personaje-tip construite dupã formula
balzacianã, dar ºi personaje atipice precum Otilia
ºi Pascalopol. Caracterizarea Otiliei prin
comportamentism ºi reflectare poliedricã sunt
modalitãþi moderne de surprindere a personalitãþii
eroinei. Mai putem adãuga prezenþa ambiguitãþii
la nivelul personajelor, ambiguitatea oferind
scenarii motivaþionale pentru fiecare serie de
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fapte, gânduri ºi atitudini contradictorii sãvârºite
de personaje.
Tot o trãsãturã a modernitãþii o reprezintã
introducerea personajului intelectual, cãci Felix
Sima este un intelectual în devenire,
prefigurându-l pe Ioanide din „Bietul Ioanide”.
Ca ºi alþi prozatori interbelici, Cãlinescu
este interesat de psihologiile tulburi,
reprezentate de Simion, Titi, chiar ºi Aurica:
„ Modern se poate spune cã e ºi interesul
autorului pentru fenomenele psihice studiate
încã insuficient sub raport literar, ca
dezagregarea eului, alienarea, dedublarea
conºtiinþei.”, afirma Crohmãlniceanu.
Descrierea de naturã are elemente
romantice ºi în acelaºi timp moderne, ºi putem
afirma cã preocupãrile descriptive ale lui G.
C ã l i n e s c u depãºesc balzacianismul.
Bãrãganul, întindere imensã, este vãzut de Felix,
iar elementele cadrului natural pot fi puse în
legãturã cu anumite trãiri ale tânãrului.
Depãºirea balzacianismului datoritã
elementelor moderne, interesul pentru patologii,
comicul, teatralitatea, limitarea omniscienþei ºi
a obiectivitãþii, pluriperspectivismul în realizarea
portretelor, „ochiul unui estet”, ambiguitatea unor
personaje ºi aerul caragialian al altora dintre ele,
personajul intelectual cu dilemele sale, fac din
romanul lui George Cãlinescu un roman al
formulei balzaciene, preluatã de un scriitor al
secolului al XX-lea. Familia în rupturã, ironia
autorului, denotã o viziune modernã dincolo de
preferinþa exprimatã explicit pentru romanul
balzacian ºi clasicism, romanul „Enigma Otiliei”
exprimând contradicþia dintre formula
totalizatoare ºi mecanic cauzalistã a lui Balzac
ºi structurile sociale ºi mentale ale unei lumi
risipite ºi individualiste, ,,un balzacianism fãrã
Balzac”, dupã cum afirma N. Manolescu.

prof. Gabriel VLAD
fost elev al liceului UNIREA

Fotografii realizate în biblioteca CNU:
Roxana NEAGU
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Dinamica echilibrului psihic
„Complexitatea psihicului uman este
relevatã de o serie de polaritãþi sub care apare:
obiectiv ºi subiectiv, material ºi imaterial, proces
ºi produs, latent ºi manifest, determinat ºi
determinant sociocultural, cu desfãºurãri
normale ºi desfãºurãri neobiºnuite, greu de
delimitat între ele”... cam aºa începe prima lecþie
despre natura psihicului uman. Dincolo de
abordarea didacticã, ideea dualitãþii psihicului
uman poartã cu sine profunzimi nebãnuite, chiar
neexploatate încã. Dificultatea de a analiza
universul interior al omului rezidã din faptul cã
suntem permanent „angrenaþi în reþeaua unor
activitãþi profesionale ºi procese de comunicare,
vehiculând informaþii ºi opinii, simpatizându-ne
ºi antipatizându-ne, declarând sau disimulând
intenþiile, fiind veseli sau triºti, ocupaþi sau liberi,
dupã situaþie”, afirmã Pantelimon Golu.
Încercãm sã analizãm piesele de puzzle,
indicii ale felului în care funcþioneazã psihicul
nostru. În ciuda cercetãrilor psihologice care au
înregistrat progrese uimitoare, rãmân întrebãri
fãrã rãspuns. Poate cã teoria gestalticã are
dreptate: întregul nu reprezintã suma pãrþilor.
Nici realitatea în care trãim nu ne ajutã prea mult
sã ne descoperim pe noi înºine ºi modul nostru
de funcþionare. Realitatea fizicã, ea însãºi
supusã principiilor contradictorii, este prea
complexã pentru a se lãsa uºor descoperitã. Iar
noi participãm la „jocul” oferit de ea, angajând
conºtient sau inconºtient tot angrenajul
psihologic de care dispunem. Totuºi, avem
câteva indicii, dupã cum spuneam: „ lumea
noastrã internã se comportã, datoritã interacþiunii
intrapsihice, ca o entitate activã care lucreazã,
produce. Iar lucrarea ei înseamnã gândire ºi
vorbire, reþinere ºi uitare, visare ºi anticipare,
eroare ºi îndreptare, dialectica sentimentului
plãcerii ºi durerii, simþirea ºi trãirea bucuriei ºi a
suferinþei, înseamnã opunere ºi armonizare între
conºtient ºi inconºtient, destructurare ºi
restructurare a eului, permanenta elaborare de
poziþii ºi convingeri, febrila cãutare de sine ºi
efortul continuu de autodefinire”.
ªi, de-aici, analiza tuturor acestor
procese ºi activitãþi psihice este fascinantã.
Doresc însã, sã subliniez cât de importantã este
conºtientizarea naturii contradictorii a psihicului
uman în gãsirea echilibrului psihologic.
De multe ori am primit tot felul de sfaturi,
care mai de care mai moralizatoare sau mai pline
de înþelepciune despre felul în care trebuie sã
fim echilibraþi în familie, la ºcoalã, în tot felul de
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situaþii dificile sau surprinzãtoare prin care
trecem. Indirect, poate am asociat starea de
echilibru cu ceva static, chiar plictisitor sau cu
un efort supraomenesc, care, fie vorba între noi,
nu are de-a face doar cu comportamentul
exterior.
Cerem schimbare de la noi înºine ºi de
la alþii prin aplicarea de metode ºi tehnici pozitive
de control a sinelui, dar puþini îºi dau seama cã
trebuie înþeleasã mai întâi platforma pe care
suntem clãdiþi: o structurã a contrastelor, a
dualitãþii! Este ca ºi când pornim la luptã pentru
cucerirea unui teritoriu fãrã sã cunoaºtem nimic
despre oamenii lui, despre natura vieþii acestora.
Echilibrul înseamnã, în primul rând,
cunoaºterea forþelor contradictorii din psihicul
nostru, conºtientizarea lor ºi chiar „gustarea” lor.
Echilibrul nu înseamnã „autocenzurã”. Am
putea spune cã este exact inversul:
manifestarea corelatã a tuturor forþelor psihice.
Armonizarea acestor forþe nu se face prin
„îngrãdire”, ci prin conºtientizarea ºi raþionarea
lor. Echilibrul psihic este unul dinamic.
De exemplu, de ce se spune cã nu
existã temperamente ºi tipuri de personalitate
bune sau rele? Motivul este deja intuit. Fiecare
persoanã este diferitã prin combinarea
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contrastelor. Ne naºtem într-un echilibru psihic
perfect! Oscilãm fiecare exact cât trebuie între
„extreme” ca introversiune sau extroversiune,
senzorialitate sau intuiþie, gândire sau afecþiune,
judecatã sau percepþie (aceste dimensiuni ale
personalitãþii umane fãcând interesul altor
prezentãri, desigur). Ce stricã aºadar combinaþia
echilibratã a dimensiunilor acestora de
personalitate? Rãspunsul e dureros:
confruntarea cu etichetele pe care ni le punem
unii altora, confruntarea cu „patul procustian” al
unei moralitãþi sau etici care ne judecã de parcã
am aparþine doar unei extreme, doar în alb ºi
negru, doar în bine ºi rãu. Nu ne vom regãsi
echilibrul psihic atâta timp cât ne vom supune
unor cerinþe ºi etichete minimaliste, care ne
reduc complexitatea naturii noastre doar la reguli
ºi convenþii de genul „fie bun”, „fie rãu”.
Multe persoane doresc sã devinã
altceva decât ceea ce sunt tocmai pentru cã
alþii au alte aºteptãri de la ele, aºteptãri care de
cele mai multe ori nu au nimic de-a face cu
persoanele în cauzã ci, doar cu interesele lor
egoiste sau cu un „trebuie” impersonal.
Modificând anumite aspecte ale personalitãþii
noastre, de exemplu dintr-o persoanã mai
rezervatã sã devii o persoanã mai dezinvoltã
social, pentru cã astfel de atitudini se cer, se
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poate ajunge la dezechilibre semnificative. Acea
persoanã poate deveni superficialã, falsã, cu mii
de mãºti potrivit fiecãrei situaþii. Mai târziu, se
poate ajunge la o crizã a identitãþii, persoanei
fiindu-i foarte greu sã se mai regãseascã, sã îºi
mai gãseascã echilibrul de sine.
Soluþia pentru regãsirea echilibrului
psihic o vãd, în primul rând, în cunoaºterea ºi
acceptarea naturii umane contradictorii, a
acestei lumi interioare a contrastelor care, iniþial,
sunt dozate cât sã ne defineascã ca fiind unici,
deosebiþi faþã de alþii. În al doilea rând, consider
esenþialã o analizã a sinelui, o conºtientizare a
nevoilor ºi dorinþelor pe care le avem fãrã sã le
etichetãm, fãrã sã ne trasformãm în duºmani ai
propriei persoane. Este fundamental sã ne
cunoaºtem combinaþia dimensiunilor
personalitãþii noastre, sã cunoaºtem darurile pe
care le avem ºi care ne conduc la un anumit
comportament relaþional, care ne motiveazã mai
mult spre anumite direcþii, care ne fac mai
selectivi cu anumite lucruri ºi mai permisivi cu
altele. Echilibrul înseamnã în acest context
trãirea intensã a simþãmintelor, acceptarea lor,
conºtientizarea lor fãrã a ne simþi vinovaþi; ne
vom „lãsa” sã simþim cea mai inocentã ºi
spontanã bucurie, la fel ºi cea mai tristã stare
de singurãtate ºi neputinþã. Sã putem simþi
dezamãgirea unui eºec, dar ºi sentimentul
eliberãrii de responsabilitate; emoþia unei
revelaþii, recunoºtinþa faþã de o persoanã dragã,
dar ºi realizarea faptului cã trebuie sã faci eforturi
pentru a te înþelege bine cu alte persoane, fãrã
sã fie vinovaþi ci, doar diferiþi. Fãrã tristeþe nu ar
putea exista bucuria ºi fãrã conºtienþa mãrginirii
existenþei noastre nu am putea privi cãtre infinit.
ªi, în al treilea rând, o schimbare de atitudine,
de aºteptãri faþã de noi, dar ºi faþã de ceilalþi. Nu
am dreptul sã pretind cuiva sã fie într-un anumit
fel, conform anumitor standarde sau aºteptãri
personale, dacã nu ºtiu care este tipul sãu de
personalitate, dacã nu cunosc felul lui de
abordare ºi de înþelegere a lumii, dacã nu
cunosc modalitatea sa de reuºitã. Pot sã-mi
prezint preferinþele, aºteptãrile mele, dar nu pot
sã-l culpabilizez pe celãlalt, sã-l acuz pentru
ceea ce este sau pentru ceea ce nu este.
Înþelegerea dualitãþii naturii umane este
cheia care duce cãtre un echilibru psihic
dinamic, în continuã definire ºi manifestare, iar
aceasta deschide perspective nemãrginite, de
abordare diferitã a relaþiilor, a eticii, a moralitãþii,
a valorilor pe care le avem ºi le transmitem
generaþiilor viitoare.

prof. psiholog Claudia
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Despre echilibru... universal
Eduard NICODEI
GROPER
clasa a XII-a B

Trãim într-o lume bazatã pe acþiune ºi
reacþiune. O lume în care orice are un opus,
deci, ºi un punct de mijloc al cãrui opus este el
însuºi. Un punct ideal, la care tânjeºte orice
obiect, fiinþã sau forþã, acela de echilibru.
Ne aflãm astfel într-o lume în care totul
are dorinþa nativã de a fi în armonie cu sinele, ºi
totuºi, atunci când ne uitãm în jur, nu vedem
decât dezechilibru. De exemplu, vântul care bate
de la o zonã cu presiune atmosfericã ridicatã la
una cu presiune mai joasã sau focul de la aragaz,
a cãrui cãldurã care nu este decât eliberarea
energiei stocate în moleculele de metan, care
ajung prin combinare cu oxigenul la o stare
energeticã stabilã ºi mai scãzutã. Observãm cã
în mare nu avem parte de echilibru, ci de
încercarea de a se ajunge la acesta.
Astfel, energia electricã (în termeni
ºtiinþifici, diferenþã de potenþial, adicã excesul
de electroni de la un capãt al circuitului), de
exemplu, pe care o folosim, nu este decât,
printre altele, o altã manifestare a dezechilibrului
dintre douã zone climatice cu presiuni diferite.
Aceasta este captatã apoi de cãtre morile de
vânt ºi trimisã prin fire electrice la casele
noastre. Toate electrocasnicile funcþioneazã
apoi, captând din energia electronilor care
gonesc spre celãlalt capãt al firului, de fapt, locul
lor de echilibru.
Cu toate acestea, Universul nostru
existã datoritã unei anomalii. Un dezechilibru
petrecut acum 13.7 miliarde de ani a cauzat tot
ceea ce vedem noi astãzi. Pentru a înþelege ce
s-a întâmplat, trebuie mai întâi sã clarificãm ce
este antimateria ºi ce este echivalenþa energiemasã. Dacã sunteþi familiari cu aceste douã
concepte, puteþi sã sãriþi urmãtoarele douã
paragrafe.
Antimateria este, cum spune ºi numele,
opusul materiei obiºnuite. Ea este formatã din
„antiparticule”, care sunt asemeni particulelor
cunoscute, singura diferenþã fiindcã au sarcina
electricã opusã. Astfel, dacã un electron este
negativ (având o sarcinã de -1), antiparticula lui,
numitã „positron”, are sarcina de +1. Ceea ce
ne intereseazã la antimaterie, este cã, atunci
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când intrã în contact cu materia normalã, ambele
se anihileazã. Rezultatul? Foarte multã energie
(asemeni unei explozii), de obicei sub formã de
radiaþii gamma (lumina puternicã în cazul
exploziei), dar ºi sub formã de alte perechi
particulã-antiparticulã (nu este chiar excelentã
analogia, dar sã zicem cã acestea ar fi suflul,
eventual ºi niºte schije), dupã cum vom vedea
în continuare. Douã precizãri ar mai trebui fãcute
la antimaterie, ºi anume: deºi existã ºi particule
fãrã sarcinã electricã (neutroni), acestea au
anti-echivalente cu care se anihileazã (diferenþa
în cazul acelora apare la nivelul cuarcilor, care
sunt practic particule ºi mai mici, care alcãtuiesc
protonii, neutronii dar ºi altele). De asemenea,
animateria se comportã aproape identic cu
materia normalã, astfel, putem avea anti-atomi,
anti-molecule, pot exista ºi... anti-forme de viaþã.
Echivalenþa energie-masã a fost
descoperitã de Einstein. El a spus cã energia
este masa înmulþitã cu pãtratul vitezei luminii
(bine, a spus asta dupã mult timp de gândire ºi
câteva zeci de table de calcule), în ceea ce este
probabil cea mai faimoasã ecuaþie fizicã: E=mc2.

grafica:
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La prima vedere pare destul de simplu, ºi asta
pentru cã este. Ecuaþia înseamnã practic, dacã
avem 1 gram materie (hidrogen, apã, fier, etc)
care se anihileazã cu 1 gram antimaterie (2
grame în total), energia rezultatã este
2x300000000x300000000 joule care înseamnã
180 000 000 terajoule (în comparaþie, bombele
de la Hiroºima ºi Nagasaki, împreunã, nu au
avut mai mult de 170 terajoule), deci, rezultã
multã energie. Acum ecuaþia funcþioneazã ºi în
sens invers, adicã, dacã avem foarte multã
energie, apar tot felul de perechi particulã antiparticulã. Acest lucru se întâmplã la LHC de
exemplu: un proton merge în sensul acelor de
ceas cu vitezã fenomenalã, alt proton merge în
sens invers, tot cu vitezã fenomenalã. Din când
în când se mai ciocnesc ºi, în acest proces,
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ambii sunt distruºi, însã, deoarece în momentul
coliziunii se degajã toatã energia pe care o
aveau protonii datoritã vitezei, apar alte particule
noi, care sunt studiate apoi de cãtre cercetãtori.
Acum sã ne întoarcem de 13.7 miliarde
de ani în trecut, pânã la începutul Universului,
BigBang-ul (pentru iubitorii de limba românã,
„Marea Explozie”). BigBang-ul a generat foarte
multã energie, ca în orice explozie ºi, conform
lui Einstein, acea energie a fost convertitã în
particule, particulele pe care le vedem ºi astãzi.
Însã existã o problemã: în mod normal ar fi trebuit
sã se producã un numãr aproximativ egal de
particule ºi anti-perechile lor, care sã se
autodistrugã ulterior. Desigur, se ajungea la un
oarecare ciclu în care materia ºi antimateria
produceau energie, care era transformatã înapoi
în materie ºi antimaterie. În final, dupã un numãr
de astfel de transformãri, energia devenea atât
de împrãºtiatã, încât nu se mai puteau produce
alte particule ºi Universul ar fi trebuit sã fie
compus numai din acea energie, sub formã,
probabil, de radiaþie electro-magneticã, luminã.
Acest lucru, în mod evident, nu s-a întâmplat,
chiar mai mult, s-a calculat cã pentru fiecare
miliard de antiparticule au fost un miliard ºi unu
particule. Nu pare o diferenþã prea mare, însã
dacã ne gândim cã în Universul actual sunt în
jur de... 10 la puterea 80, sau 100 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 (plus-minus câteva zerouri) atomi, vã puteþi
da seama cã ceva a trebuit sã se întâmple, nu
putea fi doar o coincidenþã. Aceastã întrebare
rãmâne fãrã un rãspuns definitiv pânã astãzi.
Teoriile sunt multiple ºi fenomenul poartã
numele de „Baryogenesis” („naºterea barionilor”
- „barion” este un nume grandios dat particulelor
compuse din trei cuarci, cei mai cunoscuþi
barioni sunt protonii ºi neutronii), însã toate aduc
în discuþie faptul cã Universul nu ar fi atât de
echilibrat pe cât ni-l imaginãm.
Mulþi vãd în acesta o dovadã a existenþei divine.

36

Unii spun cã antimateria este în Univers,
doar cã nu am gãsit-o. Este posibil, aºa cum
am spus, sã existe molecule formate din
antimaterie, acele molecule pot alcãtui stele,
planete, etc. Acestea însã, nu par sã existe în
galaxia noastrã, deoarece am vedea lumina care
se degajã atunci când, de exemplu, meteoriþi din
materie ajung pe suprafaþa lor. Existã
posibilitatea ca galaxii întregi sã fie alcãtuite
numai din antimaterie, însã nu avem niciun motiv
sã credem acest lucru.
Alþii spun cã antimateria este, de fapt,
materie care „merge” invers în timp (astfel s-ar
explica de ce ea pare sã aibã sarcinã electricã
opusã). Personal, aceasta mã duce cu gândul
cã în Universul tânãr, când timpul însuºi abia
fusese creat, antimateria nu putea exista pentru
mult timp, deoarece ar fi însemnat ca ea sã se
producã înainte de BigBang (dacã Universul
avea o vechime de 5 minute ºi atunci apãrea o
antiparticulã, care se deplasa invers în timp,
adicã, din punctul ei de vedere cãtre BigBang,
ea nu putea sã existe pentru mai mult de 5
minute).
Interesant este faptul cã s-au fãcut
experimenþe, ºi în urma lor s-a observat cã
antimateria nu are exact aceleaºi proprietãþi ca
si cea obiºnuitã. Totuºi, acele diferenþe par sã
fie prea mici pentru a explica diferenþa de
cantitate semnificativã a celor douã în Univers.
Putem spune cã imaginea materiei în oglindã sa comportat diferit ºi nimeni nu ºtie exact de ce.
În zilele noastre, Universul este destul
de calm. Cu excepþia unei stele care mai
explodeazã din când în când, lucrurile par sã
fie în armonie; ºi sunt, dar nu ar trebui. Newton
spunea prin 1687 una dintre primele legi care
descria gravitaþia. Aceasta a rãmas în picioare
pentru mai mult de 200 de ani, pânã când, în
1907, Einstein a postulat Teoria Generalã a
Relativitãþii, care descrie spaþiul ca o suprafaþã
elasticã. În aceasta, corpurile masive (planete,
stele, etc) pot forma un fel de concavitãþi. Atunci,
celelalte corpuri care orbiteazã în jurul lor nu fac
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altceva decât sã stea pe marginea acelei lucrurile se stricã, se murdãresc, adicã apare o
concavitãþi. Aceasta este cea mai completã dezordine generalã. Aceasta poate fi legatã cu
teorie a gravitaþiei pe care o avem ºi, totuºi, creºterea entropiei. Este adevãrat cã putem face
conform ei, galaxiile nu ar trebui sã existe. Asta curat în casã ºi astfel sã-i scãdem entropia, dar
deoarece gravitaþia nu este suficient de dacã ne gândim cã pentru a face curat
puternicã pentru a þine stelele de la marginea consumãm energie ºi cã acea energie la rândul
galaxiei în orbitã faþã de centrul acesteia. Pentru ei cauzeazã o creºtere entropicã undeva, ne
a soluþiona, oamenii de ºtiinþã au introdus dãm seama cã entropia totalã creºte.
conceptul de „materie neagrã”, practic, pentru
Acum sã aplicãm acest principiu la
a echilibra aparenta lipsã în putere a gravitaþiei. Univers, ne imaginãm cum soarele converteºte
Aceastã materie neagrã, deºi are atracþie hidrogenul în heliu ºi degajã energie, care este
gravitaþionalã, nu poate fi vãzutã, este total
în fond limitatã. Peste încã
transparentã, ºi chiar mai
vreo 10 miliarde de ani,
mult, nici nu poate
acesta va dispãrea, în
interacþiona cu materia
locul lui rãmânând o stea
obiºnuitã. Astfel, dacã aveþi
denumitã „piticã albã”.
o bucatã de materie neagrã
Aceasta iarãºi, se va sfârºi
în mânã, pe lângã faptul cã
la un moment dat. La fel se
nu o puteþi vedea, dar nici
va întâmpla peste tot în
nu o veþi putea þine pentru
Univers: stelele vor
cã ea pur ºi simplu va
dispãrea; vor apãrea ºi
trece
prin
mâna
unele noi, adevãrat, dar
dumneavoastrã ºi va tot
cum entropia este în
continua sã se ducã spre
continuã creºtere, acele
centrul pãmântului (atrasã
noi stele vor fi mai „haotice”
de gravitaþie). Seamãnã
decât strãmoºii lor, ºi astfel
puþin cu fantomele care trec
vor exista mai puþin, tot mai
prin ziduri ºi teoretic ar
puþin, pânã când materia
trebui sã treacã ºi prin
va fi atât de împrãºtiatã,
podea (în filmele de groazã
încât nu se vor mai putea
însã, din motive cunoscute
forma noi stele. Eventual,
numai scriitorilor, fantomele
vor rãmâne planetele, dar
se limiteazã doar la
acestea, neavând cine sã
trecerea prin ziduri).
le încãlzeascã, vor fi doar
Nimeni nu ºtie ce
niºte pietre plutitoare prin
este materia neagrã. Tot
cosmos, neputând susþine
ceea ce se ºtie este cã ea
forme de viaþã. Vor mai
ar exista ºi mai interesant,
grafica: Silvia ROBU (VII A)
rãmâne ºi gãurile negre,
ea existã doar acolo unde
însã ºi acelea au o viaþã
sunt galaxii ºi cã în spaþiul intergalactic se limitatã, datoritã radiaþiei Hawking (care spune
gãseºte foarte puþinã.
cã pânã ºi gãurile negre, nu sunt chiar negre, ºi
Observãm cum, în timp ce la începutul cã emit câtuºi de puþinã energie), ele vor radia
Universului, a fost un dezechilibru misterios, acea energie pânã la epuizare, care va mãri ºi
pentru care noi ar trebui sã fim recunoscãtori, mai mult entropia Universului.
în zilele noastre, avem de a face cu un... echilibru
O altã teorie, dar care ar trebui sã ducã
(ce-i drept, la fel de misterios).
la acelaºi rezultat, este cea a unui Univers ciclic.
Am vãzut cum Universul a apãrut În aceasta, Universul se extinde, iar la un
datoritã unui dezechilibru ºi astãzi se aflã în moment dat gravitaþia învinge ºi el începe sã se
aparent echilibru. Acum sã înaintãm sãgeata contracte. Apare apoi, ceea ce se numeºte
timpului cãtre sfârºit, în punctul în care Universul BigCrunch (Marea Strivire), care este un fel de
atinge un echilibru absolut. Este vorba de Big Bang, dar în sens opus. Problema pe care
moartea termicã a sa sau atingerea entropiei o vãd eu la aceastã teorie constã tot în creºterea
maxime. Desigur, este una dintre o multitudine entropicã: dupã un numãr oarecare de astfel de
de teorii, însã personal mi se pare cea mai Big Bang-uri ºi Big Crunch-uri, se ajunge la o
plauzibilã. Pentru a o înþelege, trebuie sã aflãm stare entropicã asemãnãtoare cu cea descrisã
ce este entropia (din nou, dacã vã este familiar mai sus.
conceptul, sãriþi acest paragraf). Aceasta este
În final, obþinem un Univers negru, fãrã
un fel de a mãsura cât de „dezorganizat” este nicio stea, un Univers în care nu mai existã
un sistem. Pentru a ilustra, voi folosi acelaºi nimic capabil sã producã energie. Un Univers
exemplu pe care l-a dat ºi Stephen Hawking în ajuns în sfârºit la echilibru, uniform, dar în acelaºi
cartea sa, „O scurtã istorie a timpului”: sã ne timp lipsit de viaþã, mort.
imaginãm o casã; pe mãsurã ce trece timpul,
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Modernism / Postmodernism
Postmodernism – termen generic
acoperind o amplã miºcare culturalã ºi esteticã
(literaturã, artã, arhitectura, filozofie); prin prefixul
„post” (ceea ce urmeazã modernismului)
marcând o distanþare de experimentul modernist
– vãzut ca o viziune asuprea lumii. Cel care
analizeazã ºi descrie cel dintâi conceptul prin
relaþie de opoziþie faþã de modernism este IHAB
HASSAN 1 , în 1971, în eseul „Toward a
Postmodern Literature”, temã reluatã în 1987 în
„The Postmodern Turn”. Dincolo de opoziþia faþã
de modernism (înþelegerea lui ca o despãrþire
de modernism prin descriere cronologicã ºi
tipologicã), postmodernismul reprezintã o
posteritate a modernismului, înþeleasã sub douã
aspecte2: prelungirea unor elemente specifice
acestuia (miºcare, atitudine inclusivã) ºi
redefinirea modernismului.
Viziunile sunt foarte diferite, astfel cã
Ihab
Hassan
are
asupra
dacã
postmodernismului o viziune generalã, vãzând
în asta un mijloc de unificare a umanitãþii;
yotard îl
Lyotard
apropiat de acesta, Jean François L
defineºte ca pe o condiþie generalã a
cunoaºterii, având în vedere regimul
informaþional contemporan.
Din punctul de vedere al literaturii,
Charles Newman defineºte postmodernismul
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ca pe o „literaturã a unei economii inflaþioniste”,
iar John Barth îl defineºte ca pe „o literaturã a
reînnoirii”3.
În lucrarea cu titlul „Ficþiunea
postmodernistã”, Brian McHale4, încercând sã
lãmureascã esenþa termenului, prezintã prefixul
Post, prin viziunea lui Richard Kostelanetz5,
anume „prefix meschin” având în vedere faptul
cã miºcãrile importante (propunând o privire
diacronicã) se definesc prin ele însele, în termeni
proprii, fãrã sã propunã neapãrat raportarea la
o altã miºcare, respectiv la cea precedentã ºi
faþã de care apare fie ca o continuare, fie ca o
opoziþie. Criticul puncteazã ºi caracterul „uºor
epigonic” – orientarea pãrând (prin numele sãu)
o miºcare nesigurã, încercând „sã atingã ceva
foarte greu de egalat”.6 I se alãturã Charles
Newman pentru care postmodernismul „îi
aduce în minte imaginea unei bande de artiºti
contemporani vanitoºi mergând pe urmele
circului elefanþilor Modernism cu lopeþi de curãþat
zãpada”.
Revenind la studiul lui Brian McHale,
punctãm observaþia acestuia cã termenul este
total nepotrivit ºi fãrã sens explicând cã
<modern> înseamnã cu referire la prezent ceea
ce face ca <postmodernism> înseamnã cu
referire la viitor; literatura postmodernistã ar fi,
aºadar, literatura care nu a fost scrisã încã.7
Concluzia ar fi cã referentul postmodernismului
nu existã. Existã ºi voci mai optimiste care vãd
în postmodernism ceva nou îmbunãtãþit.8
Prin raportare la modernismul pe care îl
invocã în denumirea sa, conceptul este definit
de cãtre filozoful francez Jean Francois
Lyotard9 ca fiind o „rupturã” de modernitatea
consideratã literatura „marilor naraþiuni” (ale
umanitãþii), generând o viziune totalizatoare,
postmodernitatea propune confruntarea cu
marile naraþiuni, cu realitatea, concretul,
rezultatul fiind fragmentarea în naraþiunile mici,
parþiale.
Ihab Hassan noteazã termenul de
POSTmodernISM astfel încât îi pune în evidenþã
prefixul ºi sufixul: cel din urmã „-ism” semnificã
accepþiunea de curent literar, atrage atenþia
asupra unei miºcãri, a unei orientãri, a unei
generaþii de creaþie; se puncteazã aici diferenþa
dintre simpla generaþie cronologicã, biologicã
(eventual) ºi cea artisticã.
Prefixul de „Post-” (în uºoarã contradicþie
cu opinia lui McHale) nu trebuie înþeles prin
simpla accepþiune de „vine dupã”, în sensul cã
nu se referã la simpla posterioritate temporalã,
astfel cã acest „Post -” s-ar referi mai mult la
ceea ce vine din modernism, la relaþia cu acesta
decât la ceea ce vine dupã el.
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Este foarte adevãrat cã folosirea
prefixului este nepotrivitã din punct de vedere
al creaþiei, semnalând mai mult istoricitatea
decât canonul. De altfel, este evidentã
posterioritatea faþã de modernitate, ceea ce face
ca denumirea sã fie tautologicã.
F r a n k K e m o d e susþine cã
postmodernismul n-ar fi altceva decât
prelungirea (referindu-se la o persistenþã)
modernismului peste douã-trei generaþii,
deºi Mc Hale puncteazã cã mult mai
justificatã ar fi denumirea de
neomodernism. Menþionãm însã cã
ambele concepte (postmodernism,
neomodernism) presupun raportare la
modernismul vãzut ca experiment
acceptat, ca valoarea artisticã de reper
ºi care, în ciuda acestui fapt îºi fixeazã
denumirea (care pânã atunci purtase
nume ca „simbolism”, „expresionism”,
„cubism” etc.) mult mai târziu, contribuind
la acest aspect postmodernismul însuºi
conturând o perspectivã unificatoare, dar
reductivã cu privire la manifestãrile sale.
Se poate observa cã, faþã de
modernitate, postmodernismul are o dublã
atitudine, ca delimitare faþã de modernism, dar
ºi ca prelungire a acestuia, iar acest lucru este
vizibil nu doar în literaturã cât ºi în arte în general
ºi în alte domenii; ca prelungire a modernismului,
postmodernismul presupune integrarea în
poetica sa a unor trãsãturi moderniste, dar mai
ales, interpretarea ºi redefinirea acestuia:
„astãzi încã înþelegem prin postmodernism
despãrþirea de modernism, disociere
cronologicã ºi, mai ales, tipologicã, dar ºi
posteritatea modernismului. Posteritatea
modernismului are, la rândul ei, douã sensuri:
pe de o parte înseamnã prelungirea unor
elemente caracteristice acestuia ºi
întrepãtrunderea lui cu postmodernismul, care
e o miºcare prin excelenþã inclusivã, pe de altã
parte, interpretarea ºi redefinirea modernismului
însuºi.” (Mircea Martin)
Se impune, deci, raportarea
postmodernismului la tradiþie, recunoscându-se
ca un curent care, faþã de cele anterioare lui,
revalorizeazã tradiþia, considerând-o sursã de
creaþie, chiar dacã maniera ar fi una ludicã sau
ironicã. Privind la avangarda care neagã total,
vehement tradiþia, postmodernismul ºi o miºcare
manifestând opoziþie faþã de avangardã.
Inovaþia adusã de postmodernism are la
bazã reconsiderarea inovaþiei însãºi, astfel cã
noul nu mai este asociat în mod absolut cu
progresul, de vreme ce el se bazeazã în egalã
mãsurã ºi pe trecut (ceea ce este vechi care
poate fi reconsiderat, recontextualizat). Pe de
altã parte, în postmodernism, trecutul nu trebuie
neapãrat actualizat, ci se pãstreazã la fel de bine
ºi sub aspectul sãu anacronic. În plus, relaþia
cu trecutul nu e anunþatã / denunþatã prin
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menþionarea citatelor. Viaþa este consideratã
literaturã: „ Câtã viaþã, atâta literaturã, câtã
literaturã, atâta viaþã.” Atitudinea este, aºadar,
diferitã atât de tradiþionalismul care considerã
literatura ca fiind verosimilã (trãsãturã rezultatã
din raporturile literaturii cu realitatea), dar ºi faþã

grafica: Irina CHIRIÞÃ
de modernismul care delimiteazã pânã opoziie
literatura de viaþã.
Caracterul inovator al creaþiilor
postmoderniste constã, în primul rând în
operarea unei schimbãri consistente ºi care
devine evidentã, astfel cã viaþa pierde totuºi din
materialitatea ºi din concretul ei, iar scriitura va
renunþa la formalitatea-i specificã.
ale
Criteriile
definitoare 10
postmodernismului ar putea fi acela al
consecvenþei, respectiv al coerenþei interne,
ceea ce ºi demonstreazã caracterul de
generaþie, adesea contestat în dreptul
postmodernismului; dar asupra acestuia vom
reveni într-o secþiune viitoare. Criteriul scopului
– acela care defineºte curentul, ajutând la o
selecþie a scrierilor contemporane, în sensul cã
nu tot ce se publicã în interiorul perioadei
aparþine postmodernismului.
Productivitatea rãmâne însã criteriul
definitoriu al curentului, fiind acela care
genereazã diferenþa specificã materializatã cu
interpretãri noi, ºlefuirea constructului, polemici,
dialoguri etc. Privind relaþia cu lectorul s-ar
impune ºi criteriul interesului. Încercând sã se
stabileascã dominantã, înþeleasã în termeni
Jakobsonieni drept „componenta focalizantã a
unei opere de artã” 11 concluzia ar fi cã ea poate
sã varieze în funcþie de tipul raportãrii la tot, de
direcþiile cercetãrii acestuia.
De exemplu, Ihab Hassan, cel care –
se pare – cã a surprins cel mai bine esenþa
conceptului de postmodernism vorbeºte despre
acea continuare modernistã, transpusã pe alt
nivel ºi anume: urbanism, tehnologism,
dezumanizare, primitivism, erotism, antinomism,
experimentalism.
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O altã perspectiva edificatoare prin
raportare la conceptul de postmodernism (privit
ca situare între extremitãþile numite modernism
ºi antimodernism) este aceea a lui David Lodge
care se fixeazã pe niºte criterii cu rol de a
distinge constructul postmodernist de cele douã
menþionate mai sus: discontinuitate, contradicþie,
aleatoriu, exces, scurtcircuit. Douwe Fokkema
descrie o serie de convenþii compoziþionale ºi
semantice: indiscriminarea deliberatã,
nonselecþia, imposibilitatea logicã, de asemenea
cu codul modernist. Dincolo de aceste variaþii,
schimbarea dominantei 12 este aceea care
marcheazã trecerea la un nou curent literar,
istoric. Dominanta modernistã, fiind una
epistemologicã, se axeazã pe întrebãri de tipul:
Cum?, Ce?, De ce?, respectiv „ Cum se
transmite cunoaºterea?”; „Cum se schimbã
obiectul cunoaºterii?”; „Care sunt limitele a ceea
ce putem cunoaºte?”.
Dominanta postmodernistã este de
naturã ontologicã; acelaºi Brian McHale
apreciazã cã schimbarea trebuie înþeleasã în
sensul unei incertitudini epistemologice care
devine pluralitate ontologicã: „forþaþi limitele
întrebãrilor epistemologice suficient de mult ºi
ele devin întrebãri ontologice”13. Specialistul
precizeazã cã explicaþia datã are, de fapt, sursã
filozoficã, astfel cã, dintre cele douã serii de
întrebãri (ontologice, respectiv epistemologice)
cel care le provoacã trebuie sã le aºeze pe unul
înaintea celuilalt, iar aceastã ordine presupune,
în fapt, schimbarea dominantei. Luând sub
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analizã acest aspect este evident cã în orice
istorie literarã, scriiturii de la curentul în care se
produce schimbarea dominantã au douã
posibilitãþi sã se menþinã pe vechea linie, în cazul
de faþã sã continue scriitura modernistã ºi sã
practice în opera lor întrebãrile de tip
epistemologic, ori sã treacã de cealaltã baricadã,
adoptând noua dominantã, respectiv întrebãrile
ontologice.
Existã, de asemenea, posibilitatea
pãstrãrii manierei moderniste, trecerea la noul
val fiind inevitabilã, ea nu are altã soluþie decât
COEXISTENÞA, sesizabilã uneori în interiorul
aceleiaºi opere; coexistenþa generaþiilor
devenind un firesc. De exemplu, Samuel
B e c k e t t , în romanul sãu „MOLLOY”
eclectizeazã modernismul tipic prin crearea a
douã repere diferite ale aceleiaºi lumi ºi care
produc, astfel, un dezechilibru al lumii în care
sunt proiectate. Molloy ºi Moron au minþi diferite,
opuse chiar, disensiunile dintre ele
destabilizeazã lumea epistemologicã,
favorizând proiectarea în ontologic. În romanul
„Malone moare” – eroul se pretinde creatorul
lumii lui Molloy, are, aºadar dreptul sã o anuleze,
reduce astfel ontologicul revenind la
epistemologismul specific modernismului.
Aceastã continuitate a ficþiunii peste romanele
trilogiei lui Beckett, demonstreazã pendularea/
ezitarea între cele douã tipuri de lumi, iar totul
depinde de modul în care este privit textul,
aceastã alternare demonstrând un modernism
târziu.14
Cel de-al treilea roman (al trilogiei),
„L’Imouable”, reia postura naratorului cu rolul de
Creator al lumii lui Malone, al lumii lui Malloy, al
tuturor lumilor existente în ficþiunile anterioare
din scrierile lui Beckett. Diferenþa faþã de
scriiturile anterioare ar fi cã NENUMITUL
(narator – creator) proiecteazã, creeazã lumi,
dar construieºte ºi deconstruieºte, anuleazã ºi
reconstruieºte personaje, afiºând o evidentã
libertate ontologicã, în plus, pe lângã personajele
create se imagineazã pe sine ca personaj.
Allan Robbie-Grillet , scriitor francez
încadrat de critica francezã recentã, drept model
de suprapunere între „Noul Roman” ºi „Noul Nou
Roman”. Asemãnãtor cu exemplul lui Moloy din
romanul lui Beckett este „La Jaloruse”, un
roman modernist stilizat, promoveazã punctul
de vedere limitat, fiind prezentatã printr-un
personaj lumea romanului, dar personajul este
absent, lipsa fiind compensatã de amãnuntele
textuale prin care lectorul are posibilitatea de a
reconstitui figura personajului aflat în postura
unui soþ gelos care îºi suspecteazã permanent
soþia ºi presupusul amant. Maniera în care este
creat personajul este, evident, una de facturã
modernistã (epistemologicã). Perspectiva se
îngusteazã, dar tendinþa de recuperare a lumii
din punct de vedere epistemologic, prin structura
„mise en abyme” este subminatã tocmai pentru
cã se aduce astfel în evidenþã structura
ontologicã.
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Schimbarea dominantei la RobbeGrillet rezultã din modul de reprezentare a
spaþiului. Astfel, în „La Jalousie” se constatã o
precizie absolutã, obsesivã chiar, cu privire la
precizia cu care este specificatã dispoziþia
spaþialã a obiectelor din cadrul bungalow-ului
african, de exemplu: numãrarea bananierilor, iar
precizia amãnuntelor este legatã de intenþia
epistemologicã a textului.
Mai elocvent, în romanul „În labirint”,
confuzia, rãtãcirea cititorului evolueazã în paralel
cu aceea a personajului, soldatul situat într-un
oraº aparent ºi repetitiv. Astfel, spaþiul urban,
construit modular, aminteºte de tribunalul din
„Procesul” lui Kafka, de galeriile exanogave
(repetate la infinit) din „Biblioteca Babel” a lui
Borges.
Nabokov, în „Lolita” – Numbert Humbert
este tipul naratorului necreditabil (modelul
considerat pentru aceastã tipologie fiind „omul
din subteranã ” al lui Dostoievski ). Însã,
naraþiunea necreditabilã este ºi mai evidentã în
„Pale Fire”, unde naratorul este indiscutabil
necreditabil, dar fãrã a se putea stabili nici modul,
nici gradul. McHale propune luarea în calcul a
patru posibilitãþi, pornind de la „Truth in fiction” a
lui Peter Rabiniwitz:
1. Kinbote/Boktin spune în totalitate
adevãrul; astfel „Foc palid” (poemul lui John
Shade) este o biografie a lui Kinbote însuºi (el
este Carol cel Iubit – regele exilat din Zembla).
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2. Kinbote este regele exilat din Zembla,
iar partea care se referã la Zembla e adevãratã,
doar cã el crede cã poemul lui Shade reflectã
evenimentele propriei vieþi.
3. Kinbote nu este regele exilat din Zebla,
ci un emigrant rus, un profesor pe nume Boktin,
iar întâmplãrile ce privesc atât regatul Zembla,
dar ºi regele din Zembla sunt rodul halucinaþiilor
lui Boktin.
4. Regatul Zembla, regele acestuia, John
Shade ºi poemul sãu (adicã totul) sunt invenþii,
scorneli ale altcuiva. Dilema rãmâne – „Cine este
acel cineva?”
Evoluþia ipotezelor, dupã cum se poate
ºi observa, este dinspre realitate spre purã
ficþiune, ceea ce ar demonstra incertitudinea
epistemologicã ºi, implicit, varianta ontologicã
a formulei româneºti.
În concluzie, dacã unii critici ºi-ar impune
punctul de vedere, povestirile ºi romanele
postmoderniste ar apãrea cu o etichetã care sã
ne avertizeze, precum cele de pe pachetele de
þigãri: „Atenþie: Ministerul Sãnãtãþii (sau cine-o
fi) A Hotãrât Ca Lectura Ficþiunii Postmoderniste
Este Periculoasã Pentru Sãnãtatea
Dumneavoastrã.”
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Romanul scriitoarei Ayn Rand, „The
Fountainhead” („Izvorul care þâºneºte”), este
povestea unui destin care, în ciuda
individualizãrii sale absolute, este destinul
fiecãrui om. Mai mult, este istoria omului, aºa
cum se doreºte el a fi într-o gândire idealistã,
dar posibilã, care frizeazã orice viziune formatã
despre aºa-numita imperfecþiune umanã.
Scriitoarea gândeºte omul ca o existenþã
individualã, ca un mecanism pus în miºcare de
voinþã, având ca rezervor propria-i raþiune de
existenþa - conºtiinþa de sine. Pentru ca omul
sã fie desãvarºit, el nu trebuie sã ducã o luptã,
ci sã îºi urmeze calea pe care propria lui
existenþã o impune. În acest sens, scena în care
se prezintã demolarea clãdirii Cortland este
încãrcatã de semnificaþii. Acesta este momentul
cheie care poate duce fie la gloria valorilor
prezentate în carte, fie la negarea acestora de
cãtre societate ºi afirmarea colectivismului ºi a
mediocritãþii. Chiar dacã ambele sunt în mod
egal posibile, ele au o singura finalitate, întrucât
în întreaga operã sunt dovedite valori promovate
prin ilustrarea obiectivã ºi realistã a personajelor.
Însãºi autoarea afirmã cã romanul reprezintã o
poveste inspiratã din momentele vieþii ei ºi îl
dedicã soþului sãu. Pentru a-ºi dovedi filosofia,
Ayn Rand prezintã o lume stabilitã de
antagonisme.
Howard Roark, personajul principal al
romanulu iºi arhitectul clãdirii Cortland, este un
individ definit prin mãreþie intelectualã ºi
spiritualã, prin puterea de a se opune
compromisului, dar mai ales prin iubire. În cazul
sãu se aplicã gândirea conform cãreia omul îºi
are rãdãcina existenþialã într-o entitate
creatoare, el având de asemenea, potenþialul de
a progresa, care la nivelul societãþii noastre se
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pãstreazã sub forma eticii. De obicei, procesul
creaþiei este crezut a fi actul de a revela un
mister. Aici, Howard Roark este individul care
reuºeºte sã-ºi conducã abilitatea creatoare la
un nivel superior. Nu mai avem de a face cu o
abstractizare a conºtiinþei umane, ci cu o
conºtientizare a ei ºi cu o promovare a omului
definit prin ea. Howard Roark este prezentat
încã de la începutul romanului ca un gânditor.
Un geniu creator în arhitecturã, el nu se sacrificã
pentru construirea clãdirilor sale, ci îºi derivã
propria fericire din aceasta. De aici, teoria
obiectivismului conform cãreia egoismul este o
virtute.
Independenþa ºi integritatea lipsitã de
compromisuri sunt cele douã valori care
definesc lupta internã a personajului principal.
El este prezentat în antitezã faþã de o categorie
de personaje din roman numiþi „oameni de mâna
a doua” ( second-handers ), care primesc
satisfacþie din aprobarea celorlalþi. Aceºtia sunt
consideraþi mediocri ºi fãrã respect de sine.

Totuºi, însuºi Roark atestã cã fiinþele umane
sunt destinate sã realizeze ceva ºi nu neagã
faptul cã umilinþa absolutã este de nesuportat
pentru om. Cu toate acestea, „oamenii de mâna
a doua” aleg sã umple golul din jurul lor cu diferite
forme mediocre de fericire: altruismul, care este
considerat „idealul suprem” ºi foamea de putere,
admiraþie sau aprobare. Acestea sunt
considerate pãcate care neagã respectul tuturor
faþã de ego-ul de sine stãtãtor. De aceea,
Howard Roark îºi gãseºte fericirea, vãzând
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clãdirile sale ridicate exact cum au fost
concepute de spiritul sãu creativ, iar când acesta
este alterat din exterior, el alege distrugerea
creaþiei sale. Orice contribuþie la opera proprie,
care nu izvorãºte din sine, este o ranã cauzatã
de „oamenii de mâna a doua” - cei care sunt
dispuºi sã-ºi vândã sufletul pentru nimic.
Personajele aflate în antagonism cu
acest monument de eticã umanã, sunt Ellsworth
Monkton Toohey ºi Peter Keating. Primul
menþionat este un om cult ºi strãlucit a cãrui
abilitate de introspecþie ºi empatie este
transformatã în cursul romanului într-o armã
maleficã. În contrast cu Roark, Toohey se
gãseºte într-o luptã permanentã între grandoare
ºi integritate. Fericirea sa derivã doar din
manipularea sufletelor ºi obþinerea controlului
asupra gândirii victimelor sale, reuºind sã le
stârneascã pânã ºi sentimentul de vinovãþie.
Deºi are un suflet gol, personajul îºi ascunde
acþiunile în spatele unei mãºti, ce îl prezintã ca
un om de mare talent social ºi de un altruism
debordant, donându-ºi câºtigurile ºi influenþând
pe alþii sã procedeze la fel. În lumea sa de
admiraþie ºi succes, integritatea lui Roark ºi
încãpãþânarea lui în faþa compromisului
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reprezintã un obstacol, dar ºi o provocare. Prin
Roark, Toohey doreºte sã îºi demonstreze
teoria, care susþine cã orice suflet poate fi corupt
ºi neagã ideea cã un om mareþ nu poate fi
condus. De aceea, reuºeºte sã corupã opera
lui Roark - Templul Stoddard. ªtie cã templul
reprezintã mai mult decât o simplã construcþie;
este Templul Omului ºi trebuie distrus. Fiecare
linie ce defineºte construcþia este recunoaºterea
mãreþiei potenþiale din sufletul omului. Din acest
motiv, Roark plaseazã în templu statuia iubitei
ºi complementului sãu feminin, Dominique
Francon.
Dominique este ºi ea o promotoare a
conºtiinþei de sine. Din cauza respectului sãu
de sine, este capabilã sã îl iubeascã cu adevãrat
pe Howard Roark. Deºi este o pesimistã ºi nu îl
susþine pe Roark în lupta sa de a-ºi menþine
viziunea purã, este conºtientã de mãreþia lui. Nu
poate suporta ca iubitul ei sã fie rãpus, deoarece

ar duce la declinul propriului ideal. Însã porneºte
o luptã care se doreºte a-i aduce eºecul,
sperând sã ducã la declinul ei ºi la succesul lui
Roark, dovedind astfel cã existã justiþie
universalã. Ea îl acceptã pe Peter Keating ca
soþul ei ºi, neºtiut de el, o armã în planul ei.
Keating este personajul, care deºi este
în antitezã cu Roark, primeºte milã din partea
tuturor. Dupã ce a absolvit cu onoruri Institutul
de Tehnologie din Stanton, reuºeºte sã îºi
clãdeascã o reputaþie de arhitect strãlucit dupã
ce saboteazã buni desenatori de la Francon &
Heyer ºi îl linguºeºte pe directorul companiei,
Gail Francon. Keating este un personaj destinat
sã fie mediocru ºi, când reuºeºte sã obþinã
succes, este copleºit ºi nu poate accepta cã
dorinþa sa este realitate. În decursul romanului,
nu este capabil de niciun moment de fericire ºi
acest lucru îi distruge sufletul în cele din urmã.
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Fiecare din aceste personaje are rolul
sãu în detonarea clãdirii Cortland. Pentru
Howard Roark, acesta este pasul logic pe care
îl face pentru lucrarea sa. Pasul este
asemãnãtor cu renunþarea sa temporarã la
arhitecturã ºi munca pânã la epuizare într-o
carierã de granit. El distruge o construcþie pe
care o crede un suflet perfect, rãnit nedrept întrun rãzboi cãruia nu îi aparþine. Dominique îl ajutã
în misiunea sa eticã, iar întregul act devine un
simbol al eliberãrii, al independenþei ºi de
asemenea, dovada pentru Dominique cã destinul
iubitului ei va fi în sfârºit dezvãluit. Roark poate
fi închis ºi drumul sãu idealist spre mãreþie va fi
întrerupt abrupt sau poate fi eliberat ºi actul
devine propria sa victorie. Keating aprobã gestul
lui Roark în subconºtientul sãu, deoarce
înþelege motivele sale. Pentru Toohey, arestarea
ºi închiderea lui Roark ar însemna victoria
perfectã pentru teoria sa. Coruperea unui
asemenea suflet ar personifica întreaga luptã
dusã de Toohey.
Un alt personaj memorabil din roman ºi
imperativ în sentinþa lui Roark este Guy
Wynand, un aristocrat care reprezintã graniþa
dintre viziunea idealistã lui Howard Roark ºi

lumea mediocrã ºi depravatã. Deºi, pentru
Roark, reprezintã „omul care ar fi putut fi”,
Wynand este un personaj tragic. El are integritate
moralã ºi eticã, dar setea sa de putere îl corupe.
Idealismul tineresc a fost spulberat de cinismul
lumii înconjurãtoare ºi în final pierde orice ºansã
de mântuire, predându-se masei mediocre ºi
schimbându-ºi declaraþia în cazul lui Roark.
Chiar ºi aºa, ºtie cã pierderea totalã a fericirii
este principala consecinþã. Îºi acceptã în cele
din urmã singurãtatea, iar dupã ce Roark este
declarat nevinovat, pleacã din sala de judecatã
în tãcere.
Ultimul capitol este prezentat în simetrie
cu primul. Este ilustrat acelaºi loc unde Roark
statea odatã gol pe marginea prãpastiei. Toate
elementele naturale sunt la fel, natura, rãmânând
neatinsã de luptele efemere ºi minore duse de
oamenii închiºi în propriul lor univers. Doar
Howard Roark, care odatã privea orizontul, fiind

tânãr, „gol”ºi singur cu idealurile sale, este acum
mai bãtrân ºi eliberat din singurãtate. Acum,
priveºte situl de construcþie a clãdirii Wynand,
încã un simbol al spiritului care îl posedã. Stã
pe un zgârie-nor pe care l-a creat, dar nu se
mai aflã împotriva lumii. Integritatea sa se aflã
acum într-o poziþie de echilibru cu mãreþia sa
spiritualã. Deºi Toohey a rãmas în cãutarea altor
surse de obþinere a puterii, Roark a dobândit
mareþia prin încrederea în propriile sale idealuri.
A obþinut triumful pentru sine ºi acum are dreptul
sã fie întru totul fericit. De aceea, Dominique se
apropie de el ºi se auto-intituleazã „Doamna
Roark”. În cele din urmã, sunt deasupra lumii ºi
imaginea finalã defineºte puritatea ca un scop
îndeplinit: oceanul ºi cerul se aflã în faþa lor.
Graficã:
Amalia GIUCLEA (VI A)
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Gândirea raþionalã - calea cãtre
echilibrul psihologic
A se afla în stare de echilibru mental reprezintã un deziderat cãtre care tind fiinþele umane.
Ne propunem în cadrul acestei lucrãri o nouã abordare a felului în care poate fi obþinut echilibrul
psihologic. Dacã pornim de la sensul figurat al termenului “echilibru”, oferit de Dicþionarul Explicativ
al Limbii Române
Române, putem spune cã acesta reprezintã o stare de liniºte, de stabilitate lãuntricã.
Precum corpul uman face eforturi pentru a-ºi menþine homeostazia, ºi mintea umanã face eforturi
pentru a menþine un echilibru similar. În momentul în care este perturbatã starea de echilibru
psihologic, individul uman intrã într-o crizã psihologicã, rezultând astfel un dezechilibru interior. O
crizã psihologicã este o stare de dezordine emoþionalã ce poate fi caracterizatã prin emoþii negative
de anxietate, vinã, neajutorare, teamã, inadecvare, confuzie, agitaþie ºi dezorganizare. Dupã cum
susþine psihologia de simþ comun, am putea crede cã situaþiile de crizã sau dezechilibrele
psihologice sunt provocate de evenimentele negative din viaþa noastrã stresante sau traumatizante
– nimic mai fals!
Pentru a înþelege de ce anume nu situaþiile de viaþã negative provoacã distres sau probleme
emoþionale, ci felul în care oamenii se raporteazã la acestea, vom face apel la modelul ABC al
gândirii raþionale - un model simplu propus de orientarea cognitiv- comportamentalistã din psihologie/
psihoterapie. În cadrul acestui model:
A - înseamnã evenimentul activator sau situaþia declanºatoare (“am luat o notã proastã!”)
B - se referã la gândurile sau credinþele persoanei în legãturã cu situaþia respectivã
(“m-am facut de rãs, sunt incapabil, sunt inferior celorlalþi, etc”)
C -consecinþele cognitive, emoþionale ºi comportamentale care rezultã (“deprimare, furie
anxietate, violenþã verbalã, izolare, adicþii, etc”)
Cognitiv-comportamentaliºtii susþin prin acest model ABC cã, în momentul în care trecem
printr-un eveniment de viaþã negativ (A= nu am reuºit la facultatea la care ne-am fi dorit sã fim
admiºi) ºi apar consecinþe la nivelul C (deprimare sau consum de alcool în exces), nu evenimentul
activator (situaþia A) este direct implicat în determinarea consecinþelor C, ci cogniþiile (ceea ce ne
spunem noi înºine la nivelul B ) care
se interpun între A ºi C sunt cele care
produc C-urile. B-urile sunt cogniþii
evaluative sau reprezentãri personale
ale realitãþii, care pot fi rigide (iraþionale)
sau flexibile (raþionale).
Rezumând, un eveniment
stresant în sine nu poate provoca
dezechilibru psihologic. Ceea ce
provoacã
emoþii
negative
disfuncþionale (anxietate, depresie
vinovãþie) ºi o stare de dezorganizare
mentalã este de fapt modul lipsit de
logicã/iraþional/dezadaptativ în care
indivizii gândesc despre ei înºiºi,
despre viaþã, despre realitatea
înconjurãtoare ºi despre viitor.
Convingerile iraþionale se exprimã sub
forma: “trebuie cu necesitate”, “este
obligatoriu”, “este absolut necesar” etc.
Aceste tendinþe de a interpreta
grafica: Cristina ILIESCU (IX G)
realitatea sau datele referitoare la
propria persoanã sunt atât de adânc
înrãdãcinate în sistemul de gândire ºi se menþin chiar ºi în contradicþie cu realitatea deoarece
indivizii se angajeazã în comportamente autoblocante ºi autodestructive prin urmãtoarele
mecanisme cognitive iraþionale:
1 . Gândirea catastroficã – a evalua un eveniment ca fiind cel mai rãu lucru care ni se poate
întâmpla. Iraþionalitatea – aºa cum este exprimatã aici - se referã la faptul cã, oricât de
sever ar fi un eveniment negativ, a-l evalua ca fiind cel mai rãu lucru care ni se poate
întâmpla este eronat ºi disfuncþional. În principiu, putem gãsi oricând un eveniment potenþial
care sã fie mai rãu decât ceea ce noi definim la un moment dat ca fiind rãul cel mai mare.
2 . Intoleranþa la frustrare
frustrare- se referã la evaluarea unei situaþii ca fiind intolerabilã, în sensul
cã este imposibil de acceptat si de trãit cu ea (“Nu suport!”, “Nu pot accepta/ tolera asta!”).
Faptul cã nu suntem dispuºi sã tolerãm situaþia respectivã ºi cã facem tot ce depinde de
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noi sã o schimbãm, nu înseamnã cã este imposibil
de tolerat ºi cã nu putem sã ne bucurãm de alte
situaþii sau sã trãim emoþii pozitive.
3 . Evaluarea globalã negativã (etichetarea)a avea o atitudine extrem de criticã la adresa
propriei persoane, a celorlalþi sau a vieþii ºi a avea
tendinþa de a ne evalua pe noi înºine (incapabil/
valorors), pe ceilalþi (buni/rãi) ºi realitatea
inconjurãtoare (dreaptã sau nedreaptã) în termeni
absolutiºti. Aceste evaluãri se fac adesea pornind
doar de la câteva comportamente sau fenomene
particulare (de exemplu, “Nu m-am descurcat bine
la prezentarea aceea... Niciodatã nu mã descurc
bine la prezentãri!”). Din punct de vedere logic
acest proces este o eroare deoarece nu putem
trage concluzii ferme ºi generale într-un
raþionament de tip inductiv. Raþional vorbind, faptul
cã avem eºecuri nu înseamnã cã suntem
incapabili, ci cã avem uneori comportamente mai
puþin performante.
4 . Gândirea dihotomicã (de tip “totul sau
nimic”)- este gândirea în alb ºi negru, prin care
lucrurile sunt considerate fie în totalitate bune,
fie în totalitate rele - nu existã alternativã de mijloc
(“Am greºit în clipa aceea... am distrus totul!”)
5 . Gândirea emoþionalã - a presupune cã
emoþiile noastre negative reflectã neapãrat starea
realã a lucrurilor: “Mã simt rãu, deci lucrurile merg
grafica: Irina CHIRIÞÃ
prost!”.
6 . P e r s o n a l i z a r e a º i “ o m n i p o t e n þ a ””asumarea responsabilitãþii pentru orice eveniment extern sau a crede cã suntem centrul
atenþiei De exemplu, a spune: “Toatã lumea se uita la mine” ori “S-au simþit prost din cauza
mea”. Nu uitaþi cã aºa cum suntem responsabili pentru propriile gânduri ºi sentimente,
acest lucru este valabil ºi în cazul celorlalþi. Nu putem determina pe nimeni sã gândeascã,
sã simtã un anumit lucru, precum nici simþãmintele sau gândurile noastre nu pot fi influenþate
decât de noi înºine.
Când convingerile deþinute de oameni sunt flexibile, acestea se numesc convingeri raþionale
ºi se exprimã deseori sub forma preferinþelor. Aceste convingeri nu se vor accentua niciodatã
astfel încât sã atingã nivelul convingerilor dogmatice, rigide de tipul “trebuie cu necesitate”, “este
obligatoriu”, “este absolut necesar”. Atunci când indivizii pornesc de la astfel de premise flexibile,
tind ca în baza acestora, sã tragã concluzii raþionale. Aceste concluzii se prezintã sub mai multe
forme:
1 . Evaluarea moderatã a caracterului negativ al unui eveniment - a confruntarea cu
un eveniment activator negativ, oamenii vor concluziona “Este rãu, dar nu groaznic!”, mai
degrabã decât “Este îngrozitor!”.
2 . Exprimarea toleranþei - adoptarea unei atitudini tolerante atunci când ne confruntãm cu
situaþii negative “Nu-mi place ascest lucru, dar îl pot suporta”.
3 . Acceptarea imperfecþiunii – acceptarea propriei persoane ºi a celolalþi ca fiind fiinþe
imperfecte, care nu pot fi evaluate global ca bune sau rele. De asemenea, mai util este sã
considerãm cã lumea ºi condiþiile de viaþã sunt situaþii complexe, cuprinzând aspecte
pozitive, negative ºi neutre, decât sã le ataºãm etichete absolutiste.
4 . Gândirea preferenþialã - în timp ce formularea rigidã ºi absolutistã a scopurilor / dorinþelor
în termeni de “trebuie!” este un proces cognitiv iraþional, formularea lor preferenþialã ºi
flexibilã, dublatã de acceptarea faptului cã ceea ce dorim s-ar putea sã nu se întâmple,
este un proces cognitiv raþional. De ce? Transformarea derinþelor proprii în nevoi absolute,
în obligaþii pentru sine ºi pentru alþii nu conduce la transformarea universului. Absolutismul
cerinþelor se loveºte de restricþiile impuse de posibilitãþile lumii reale, ceea ce conduce la o
permanentã nemulþumire ºi frustrare.
Dupã cum am arãtat mai sus în modelul ABC, C-ul reprezintã consecinþele emoþionale ºi
comportamentale ale credinþelor pe care o persoanã le are despre A (situaþiile negative prin care
trece). C-urile care derivã din convingeri iraþionale vor fi inadecvate ºi se vor numi consecinþe
negative disfuncþionale, iar cele care derivã din convingeri raþionale, flexibile vor fi adecvate ºi
se vor numi consecinþe negative funcþionale. O primã categorie de consecinþe se referã la
emoþiile asociate unui eveniment activator, care sunt de douã feluri:
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1. Emoþiile negative disfuncþionale
(anxietatea, deprimarea, furia,
vinovãþia, gelozia, ruºinea), care sunt
etichetate drept disfuncþionale din trei
motive;
a) Determinã trãirea durerii ºi a disconfortului
psihic;
b) Motiveazã persoana sã recurgã la
comportamente contrare propriilor
interese;
c) Împiedicã persoana sã se angajeze în
comportamentele necesare atingerii
propriilor scopuri.
2. Prin contrast, e m o þ i i l e n e g a t i v e
funcþionale
(îngrijorarea,
tristeþea,
nemulþumirea, remuºcarea, dezamãgirea,
regretul)
regretul), se numesc astfel pentru cã:
a) Atrag atenþia persoanei cã ceva blocheazã
atingerea scopurilor sale, însã nu
imobilizeazã individul;
b) Motiveazã persoana sã recurgã la
comportamente care conduc la
dezvoltarea personalã;
c) Încurajeazã punerea eficientã în praticã a
comportamentelor necesare atingerii
propriilor scopuri.
Ca o sugestie practicã, vã recomandãm ca
în momentul în care resimþiþi vreuna dintre
grafica: Irina CHIRIÞÃ
emoþiile negative disfuncþionale sã încercaþi
sã rãspundeþi la întrebarea “În urma cãrui gând
mã simt eu astfel?” Veþi fi suprins când veþi constata cã în spatele acelei emoþii disfuncþionale se
aflã o convingere absolutistã sau o eroare cognitivã pe care va fi nevoie sã o reformulaþi în termeni
raþionali pentru a putea elimina disconfortul emoþional.
În concluzie, pentru a fi raþionalã o persoanã
trebuie sã fie (a) pragmaticã, (b) logicã ºi (c) în
acord cu realitatea obiectivã. Raþionalitatea se
defineºte ca fiind ceea ce îi ajutã pe indivizi sã
îºi atingã scopurile de bazã, este logic
(nonabsolutist) ºi este consecvent cu realitatea
obiectivã. Invers, iraþionalitatea se referã la
ceea ce blocheazã atingerea scopurilor de bazã
ale unei persoane, este ilogic (dogmatic ºi rigid)
ºi este inconsecvent cu realitatea obiectivã.
Gândurile iraþionale ale indivizilor sunt acelea
care determinã trãirea de emoþii disfuncþionale
ºi comportamente dezadaptative/ autodistructive
(adicþii, suicid, izolare, obsesii ºi compulsii etc).
Aºadar, pentru a ne putea pãstra starea de
confort psihic (trãirea doar a emoþiilor negative
funcþionale), de echilibru interior, avem nevoie
de o gândire flexibilã în ceea ne ne priveºte pe
noi înºine, pe ceilalþi ºi realitatea înconjurãtoare.
Avem nevoie sã conºtientizãm ºi sã ne pãstrãm
în minte ideea cã nu suntem mici Dumnezei, cã
lucrurile nu trebuie neapãrat sã se întâmple aºa
cum ne dorim noi, cãci Universul nu e fãcut
pentru a rãspunde necondiþionat dorinþelor sau
nevoilor noastre. În loc sã cerem irealist ca
lucrurile sã meargã dupã cum dispunem noi,
avem alternativa schimbãrii propriilor credinþe
absolutiste pentru a avea o viaþã mai sãnãtoasã
ºi echilibratã din punct de vedere psihologic.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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„Recea cumpãn-a gândirii” sau
atingerea stãrii de echilibru
Publicatã în volumul Poesii din 1883,
Glossã poate fi consideratã un text exemplar
pentru întruchiparea idealului clasic al unui
creator care s-a declarat romantic. Ecoul
clasicitãþii echilibrate ºi senine îºi manifestã

grafica: Alina MIHALCEA (IX B)
prezenþa atât la nivel tematic, prin recomandarea
unei atitudini de superioarã înþelegere a sinelui
ºi a societãþii, cât ºi la nivel prozodic, prin multã
virtuozitate, concretizatã într-o construcþie
circularã, ce urmeazã regulile uneia dintre cele
mai dificile forme fixe de poezie. Dovedind grijã
pentru disciplinã ºi ordine în exprimarea
sentimentelor, pentru rigoare în compoziþie, întrun ton voit impersonal, poetul îndeamnã la
echilibru. Romanticul se apropie astfel de
mentalitatea clasicilor.
Poezia propune douã spaþii: spaþiul omului
superior, al elitelor, purtãtoarele verticalitãþii în
sens social ºi moral-spiritual, reprezentând
superioritatea intelectului ºi spaþiul exterior, al
omului mãrunt, un spectacol amãgitor de umbre,
sunete, culori, actori, mãºti, mreje strãlucitoare.
În prezentarea acestor spaþii, ideile stoice se
îmbinã cu pesimismul schopenhauerian.
Gândurile abstracte sunt însufleþite, însã de
energia lirismului. Dezvoltarea paralelã a
stoicismului ºi a pesimismului este urmãritã
printr-un motiv vechi ºi frecvent în istoria culturii
ºi literaturii universale: lumea ca teatru (Epictet,
Shakespeare, Oxenstierna).
Faþã de
spectacolul lumii ca teatru, stoicul reacþioneazã
cu o seninãtate provenitã din conºtiinþa cã rolul
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omului este atribuit de o putere raþionalã, pe
lângã care avem ºi noi o contribuþie necesarã.
Omul superior trebuie sã dobândeascã calmul
suveran, suprema seninãtate, ataraxia, ca mod
de existenþã. Etica echilibrului ºi a austeritãþii
reprezintã coloana vertebralã a unui proces
iniþiatic sugerat de poet. Un pesimism rece (Ca
sã nu-ndrãgeºti nimicã, / Tu rãmâi la toate rece.)
va dicta celui înþelept sã aibã o atitudine
contemplativã, stând departe de jocurile de
scenã monotone ºi zadarnice, sã-ºi creeze
propriul univers calm ºi senin, distingând binele
de rãu, eternul de efemer, esenþa de aparenþã,
pãtrunzând astfel într-un fel de eternitate, aceea
a momentului prezent (timp etern): În prezent
le-avem pe toate. Autocunoaºterea (calea spre
liniºtea netulburatã de nimic a marilor adevãruri)
constã în armonie, în mãsurã, în echilibru. O
atare atitudine faþã de evenimente, interpretate
estetic, este proprie concepþiei clasice.
Metaforic, gândirea este prezentatã ca o
balanþã, al cãrei indicator („limbã”) nu se înclinã
în nicio direcþie, pentru cã toate indicã aparenþe
înºelãtoare („mãºti”): Nici încline a ei limbã /

grafica: Andreea FILIMON (IX G)
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Recea cumpãn-a gândirii. Construcþia iniþialã,
echivalentã imperativului, precum ºi inversiunea
accentueazã ideea echilibrului. Cântarul perfect
echilibrat (capacitatea raþionalã) indicã starea
de perfectã liniºte sufleteascã, detaºarea de
variaþiile înºelãtoare ale realitãþii. Ataraxia
primeºte conotaþia rãcelii. Prin cugetare rece,
se transcende agitaþia ºi se realizeazã
detaºarea. În acest mod, omul superior se va
simþi eliberat de „amãgirile clipei”, iar vuietul
înºelãtor nu va mai putea nici sã-l fascineze,
nici sã-l sperie. Va fi doar un zgomot zadarnic.
Cine cunoaºte aceste legi, dobândeºte pentru
sine o siguranþã calmã ºi continuã sã rãmânã
în societate, pentru ca sã-ºi determine poziþia
în complexul relaþiilor umane. Numai cel ce
reuºeºte sã se sustragã forþelor „sistemului”, sã
îl priveascã „dinafarã”, luând o distanþã
contemplativã („Tu în colþ petreci în tine”), poate
sã-i înþeleagã cu adevãrat resorturile ºi
mecanismele de echilibrare. Mintea ºi spiritul vor
fi eliberate de confuzia produsã de puterea
pasiunilor.
Sub dominaþia vremii, o realitate
perceptibilã senzorial, finitã, limitatã, înscrisã în
timp, trãieºte omul mãrunt, purtãtor de mascã,
ca semn al efemerului asociat ºi al valului. În
timp ce omul superior trebuie sã atingã starea
de echilibru prin puterea raþiunii sale („recea
cumpãn-a gândirii”), omul obiºnuit este amãgit
mereu de frumuseþea clipei ce dã un aspect
atrãgãtor aparenþelor („masca fericirii”, „un
cântec de sirenã”, lucii mreje”). Masa este vãzutã
la modul carnavalesc. Este un spectacol cu
mãºti, ce reproduce jalnica mecanicã a
zãdãrniciei omeneºti. Lumea este un vârtej, în
care odatã prinsã, conºtiinþa devine prizoniera
voinþei oarbe de-a trãi. Fericirea adusã de trãirea
clipei este însã amãgitoare, arãtând
incapacitatea de esenþã a fiinþei umane
„inferioare” de a-ºi gãsi echilibrul în ea însãºi,
de a fi ceva. Aceastã revelaþie conduce (în
parcursul iniþiatic propus de poet) la concluzia
necesitãþii detaºãrii omului superior de
spectacolul jalnic al celor care se îndepãrteazã
de propria esenþã, refugiindu-se în aparenþe.
Apare astfel ideea autocontrolului, a stãpânirii
de sine; se impune atitudinea echilibratã a celui
care a descoperit cã viaþa omului se desfãºoarã
într-un prezent etern, suspendat între trecut ºi
viitor: Nu te prinde lor tovarãº. În acelaºi timp,
omul superior trebuie sã cunoascã ºi sã
înþeleagã arta potrivirii mãºtilor, aceasta
presupunând conturarea unei viziuni asupra
ierarhizãrii valorilor, a înzestrãrilor naturale ale
oamenilor: Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, / Dacã
ºtii a lor mãsurã.
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Jocul persoanelor gramaticale susþine
planul semantic. Glossã este scrisã la persoana
a III-a, când apar adevãrurile comunicate
aforistic („Ce e val ca valul trece”) ºi la persoana
a II-a, când se prezintã regulile ºi sfaturile ce
alcãtuiesc codul etic al omului superior (Tu tentreabã ºi socoate ). Aceastã alternare de
persoane se converteºte uºor într-un plural al
primei persoane, care va dezvolta apoi sensul
filosofic al persoanei a III-a (În prezent le-avem
pe toate). Este încã un argument al clasicitãþii
poeziei, prin abordarea unei perspective
obiectivate, care exprimã superioara detaºare
faþã de orgolioasele ambiþii ale oamenilor

grafica: Oana GRIGORIU (IX D)
comuni. Sunt predominante structurile binare,
remarcându-se echilibrul monoton al celor douã
pãrþi în care este împãrþit versul; planul expresiei
se dezvoltã astfel în corespondenþã cu starea
de neimplicare, cu ideea zãdãrniciei: Vreme
trece, vreme vine, / Toate-s vechi ºi nouã toate;
/ Ce e rãu ºi ce e bine / Tu te-ntreabã ºi socoate.
Abandonând subiectivitatea romanticã,
Eminescu dobândeºte în Glossã libertatea de
a vehicula mari idei filosofice, mai convingãtoare
când sunt prezentate dintr-o perspectivã
obiectivatã. Dominã atitudinea echilibratã a celui
care a descoperit în contemplaþie calea spre
liniºtea nezdruncinatã a marilor adevãruri.

prof. Crina CAPOTÃ
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Jocul între sacru ºi profan
“Amintiri din copilãrie” - Ion Creangã

Ica DUMBRA
VÃ
DUMBRAVÃ
clasa a IX-a F

Opera „Amintiri din copilãrie” scrisã de
Ion Creangã este o proiectare a sferei satului
moldovean din secolul al XIX-lea în care
perspectivele populare apar în toatã
complexitatea lor, ideile reflectând asupra unor
tipuri umane de o deosebitã autenticitate ºi
vigoare pornind de la realitãþi aparþinând unor
epoci ºi zone geografice diferite. Cu îmbinãri
spectaculoase ale aspectelor de joc ºi joacã,
copilãria lui Nicã nu reflectã numai dominanþele
vârstei, ci ºi specificul mediului ambiant. De
aceea ea este ºi o evocare a tradiþiilor, un tablou
fidel al unei lumi care trãieºte în spiritul
obiceiurilor fixate printr-o existenþã multimilenarã.
Principala cheie a textului este însã
evocarea vârstei de aur pentru cã, dacã prin
amãnunte Nicã este propria sa ipostazã, aºa
cum i-o pãstreazã amintirea, tipologic vorbind,
eroul sãu este „copilul universal” (G. Cãlinescu):
„aºa eram eu la vârsta cea fericitã ºi aºa cred
cã au fost toþi copiii de când lumea asta ºi
pãmântul”. Ca în toate operele complexe, din
punct de vedere al ideilor, jocul este prezentat
în mai multe ipostaze, Ion Creangã ordonând
narativ etapele formãrii copilului ca om. El îºi
creeazã o lume proprie plinã de umor ºi fantezie,
un joc propriu ale cãrui reguli sunt stabilite chiar
de el însuºi ºi care evolueazã treptat.
Tema, „ Amintirilor din copilãrie” este
evidenþiatã prin motive diverse care proiecteazã
opera în sfera semnificaþiilor general umane,
tendinþa fiind de a crea un adevãrat labirint de
semnificaþii din punct de vedere al complexitãþii
jocului. Jocul, care reprezintã în esenþa lui un
mod de viaþã nu doar pentru om ci ºi pentru întreg
universul, se afla într-o continuã dezvoltare,
plecând de la un nivel infantil ºi ajungând la o
formã complexã ºi greu de interpretat. El
porneºte iniþial ca fiind un joc simplu, inocent,
paradisiac ºi se transformã pe parcurs într-un
joc mai amplu, mai complicat chiar ºi periculos.
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În scenariile diferitelor jocuri se ascund
principalele moduri de a crea fiinþe ale existenþei.
Ca ºi întrecerea între viaþã ºi moarte, orice joc
este un mod de iniþiere, prin reconstituirea
simbolicã a marilor încercãri ale vieþii sau a unei
pãrþi din ea. Dintre toate tipurile de joc întâlnite
sub diverse forme pe parcursul întregii opere,
remarcam contrastul puternic dintre elementele
sacre ºi cele profane, concluzionând astfel cã
principalul aspect al jocului este îmbinarea lor
într-o formã omogenã.
Alternanþa dintre sacru ºi profan începe
odatã cu scurta prezentare a satului de la
începutul operei. Satul natal are pentru Nicã
valoarea unei matrici sentimentale, un centru
sacru al universului sãu în funcþie de care se
ordoneazã totul, acesta cãpãtând pânã la sfârºit
o aurã de legendã, devenind incomparabil ºi
inconfundabil: „ª-apoi Humuleºtii ºi pe vremea
aceea, nu erau numai aºa, un sat de oameni
fãrã cãpãtâi, ci sat vechi rãzãºesc, întemeiat în
toatã puterea cuvântului: cu gospodari tot unul
ºi unul, cu flãcãi voinici ºi fete mândre, care ºtiau
a învârti ºi horã, dar ºi suveicã, de vuia satul de
vatale în toate pãrþile; cu bisericã frumoasã ºi
niºte preoþi ºi dascãli ºi poporeni ca aceia, de
fãceau mare cinste satului lor.”

grafica: Raluca IONESCU ANICA (X C)
În ciuda jocurilor sale care sfideazã
lucrurile sacre, de fiecare datã Nicã, revine la
matricea lui sfântã. deoarece drumurile sale se
parcurg în dublu sens, el strãbãtând un traseu
întortocheat, plin de obstacole, un labirint în care
descoperirea unui centru al propriului sãu
univers este inevitabilã ºi incontrolabilã.
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Pomenirea numelui lui Dumnezeu este
frecvenþã ºi apare chiar din primele rânduri:
„Stau câteodatã ºi-mi aduc aminte ce vremi ºi
ce oameni mai erau în pãrþile noastre pe când
începusem ºi eu, draguliþã-Doamne, a mã ridica
bãieþaº în casa pãrinþilor mei ...”. Aceastã
expresie, de-o mare tandreþe ºi duioºie, ne
evidenþiazã firea þãranului român, care se
apropie de Dumnezeu cu nãdejde ºi cãldurã,
cu o „intimitate” care îi este aproape ºi care nu
exclude smerenia. Invocarea numelui lui
Dumnezeu este ºi un mod pentru iertarea ºi
odihna celor rãposaþi: „ªi unul dintre aceºtia a
fost ºi Ciubuc mocanul, care, neavând femeie,
nici copii, ce i-a venit mai târziu de evlavia cea
multã ce avea sau din alte împrejurãri... el s-a
cãlugãrit... fãcând multe pomeniri cât a fost în
viaþã. Iar astãzi petrece în liniºte lângã zidurile
mãnãstirii, Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã întru împãrãþia cereascã! Cã ºi noi
ca mâine ne-om duce acolo !” Pânã ºi tatãl
scriitorului, om aparent mai puþin înduhovnicit,
într-o discuþie cu nevasta invoca o bine
cunoscutã parabolã evanghelicã: „Bate-te mai
bine cu mâna peste gurã ºi zi-i cã vameºul:
Doamne, milostiv fii mie, pãcãtoasei, care-mi tot
îmbãlorez gura pe bãrbat degeaba”.
Existã în operã lui Creangã multe apariþii
de preoþi sau de cãlugãri. El nu idealizeazã însã
realitatea, care nici pe departe nu este perfectã,
în ciuda aparenþelor. Remarcãm totuºi,
neidealizat, „neînfrumuseþat”, chipul parohului
humuleºtean: „ªi pãrintele Ioan de sub deal,
Doamne, ce om vrednic ºi cu bunãtate mai era!
Prin îndemnul sãu, ce mai de pomeni s-au pus
în þinterim, care era îngrãdit cu zãplaz de bârne,
streºinit cu ºindrila ºi ce chilie curatã s-a fãcut
la poarta bisericei pentru ºcoalã; ºi apoi sã fi
vãzut pe neobositul pãrinte cum umbla prin sat,
din casã în casã, împreunã cu bãdiþa Vasile (...)
ºi sfãtuia pe oameni sã-ºi deie copiii la
învãþãturã”. Dupã cum la Creangã exista chipul
pãrintelui însetat de dreptate, Isaia Duhu, sau
acela al pãrintelui Buliga.
Jocul reprezintã pentru Nicã ºi un mod
de a se adapta la realitate. El exorcizeazã frica
de ºcoalã sfindând-o ºi bãtându-ºi joc de cãrþile
bisericeºti: „În lipsa pãrintelui ºi a dascãlului
intrãm în þintirim, þineam ceaslovul deschis ºi,
cum erau filele cam unse, trãgeau muºtele ºi
bondarii în ele ºi când clãmpãneam ceaslovul
câte zece, douãzeci de suflete prãpãdeam
odatã-potop era pe capul muºtelor”. Încãlcarea
sacrului ºi legilor bisericii determinã apariþia
regulilor care, din punct de vedere al sacralitãþii,
încalcã oarecum regulile sfinte: calul Bãlan sau
sfântul Nicolaie, metode prin care erau pedepsiþi

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

grafica: Adriana BOGUTCHI (IX F)
copiii la ºcoalã: „ªi ne pomenim într-una din zile
cã pãrintele vine la ºcoalã ºi ne aduce un scaun
nou ºi lung, a stat puþin pe gânduri, apoi a pus
nume scaunului Calul Bãlan ºi l-a lãsat în ºcoalã.
În altã zi ne trezim cã iar vine pãrintele la ºcoalã
ºi aduce un drãguþ de biciuºor de curele, împletit
frumos ºi pãrintele îi pune nume Sfântul Nicolai,
dupã cum este ºi hramul bisericii din Humuleºti.
Bãdiþa Vasile a zâmbit atunci, iarã noi, ºcolarii,
am rãmas cu ochii holbaþi unii la alþii. ªi a pus
pãrintele pravilã ºi a zis cã în toatã sâmbãta sã
se prociteascã bãieþii ºi fetele, adicã sã asculte
dascãlul pe fiecare de tot ce-a învãþat peste
sãptãmâna; ºi câte greºeli va face sã i le
însemne cu cãrbune pe ceva, iar la urma
urmelor, de fiecare greºealã sã-i ardã ºcolarului
câte un Sfânt-Nicolai. Atunci copila pãrintelui,
cum era sprinþarã ºi plinã de incuri, a bufnit în
râs. Pãcatul ei, sãrmana!”
Deºi sunt invocate destul de des puterile
sfinte, în lumea satului Humuleºti nu existã o
barierã între sacru ºi profan: viaþa de toate zilele
e sfinþitã prin obiceiuri ºi datini, prin invocarea
atât de deasã a lui Dumnezeu, prin interferenþa
dintre bucuriile sãrbãtorilor laice ºi acelea
religioase, între bucuriile omeneºti tradiþionale
ºi bucuriile duhovniceºti. Nu existã nici o urmã
de rigiditate religioasã sau de ipocrizie. Oamenii
nu sunt sfâºiaþi de întrebãri controversate,
fiindcã ºtiu unde sfârºeºte firescul: o datã cu
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încãlcarea mãsurii, unde, de altfel, începe rãul,
cu corelativul sãu: pãcatul. Eroii rurali ai lui
Creangã trãiesc învãþãtura creºtinã nu numai
Duminicã ºi cu prilejul marilor sãrbãtori, ci zi de
zi, ceas de ceas. Catehizarea lor e lãuntricã ºi
se transmite din generaþie în generaþie. În acest
fel, opera lui Creangã este o dovadã indubitabilã
a unui specific, a unui obicei local al ortodoxiei
româneºti.
Naivitatea angelicã a lui Nicã ºi inocenþa
lui de la începutul operei în complicitate cu mama
sa: „ ªi mama, care era vestitã pentru
nãzdrãvãniile sale, îmi zicea cu zâmbet uneori,
când începea a se ivi soarele dintre nori dupã o
ploaie îndelungatã: Ieºi, copile cu pãrul bãlan,
afarã ºi râde la soare, doar s-a îndrepta vremea
ºi vremea se îndrepta dupã râsul meu ”
contrasteazã cu jocurile sale ieºite din comun,
sinistre, chiar ºi sadice.
Jocul de-a viaþa ºi de-a moartea ºi bãtaia
de joc a lui Nicã faþã de moarte reprezintã tot un
mod de sfidare a fricii, fiind astfel mascate
intenþiile profanatoare: „ieºeam la pârleaz, când
trecea cu mortul pe la poarta noastrã ºi-l
boscorodeam cu cimilitura: Chiþigaie, gaie, ce
ai în tigaie / Papa puilor duc în valea socilor /
Ferice de gangur, cã ºede într-un vârf de ºoc /
ªi se roagã rugului ºi se-nchinã cucului / Nici
pentru mine, nici pentru tine, / Ci pentru
budihacea de la groapã, / Sã-i dai vacã de vacã
ºi doi boi sã tacã, ba îl petreceam pânã la
bisericã ºi apoi veneam acasã cu sânul încãrcat
de covrigi, mere, nuci poleite, roºcove ºi
smochine din pomul mortului, de se încruceau
tata ºi mama când mã vedeau cu dânsele.”
Tentaþia jocului este imensã, jocul
prevaleazã asupra datoriei; Nicã fiind totuºi un
copil, se îndepãrteazã de treburile zilnice
mergând la scãldat: „ Dar când auzeam de
legãnat copilul... vãzând aºa de frumos ºi cald
afarã am ºparlit-o la baltã cu gând rãu asupra
mamei”. Complicitatea mamei de la începutul
operei dispare treptat pânã la epuizare: „privea
biata mamã, uitatã cu mâinile subsuoarã de dupã
un dâmb din prund, aproape de mine. Dar eu no vedeam pe dânsa, cãci eram în treabã. În
sfârºit, mamã, cât era ea de tare de cap, de la o
vreme pierde rãbdarea ºi vine tiptil, în vârful
degetelor, pe la spatele mele, când mã uitam la
fete, cum vã spun, îmi ia toate hainele frumuºel
de pe mal ºi mã lasã cu pielea goalã în baltã”.
Pentru Nicã jocul este nelimitat pânã
când devine periculos, reprezentând forþa
interioarã a copilului prin care se adapteazã la
realitate, joaca de-a ritualul fiind pentru el modul
de apãrare împotriva înecului. Astfel jocul
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grafica: Mãdãlina DOBRE (VIII A)
evolueazã spre o parte indescifrabilã a sa,
tentaþia depãºind regulile sfinte. Deºi crede în
puterea descântecului, copilul imitã, parodiazã
ºi sfideazã puterile sacre, crezându-se un
cuceritor al lumii asupra cãruia forþa apei nu mai
avea efect în urma ritualului sãu de purificare:
„zvârleam pietrele, pe rând, în ºtioalnã unde mã
scãldam: una pentru Dumnezeu ºi una pentru
dracul, fãcând parte dreaptã la amândoi; apoi
mai zvârleam câteva, de încuiam pe dracul în
fundul ºtioalnei, cu bulbuci la gurã; º-apoi,
huºtiuliuc! ªi eu în ºtioalnã, de-a cufundul, sã
prind pe dracul de un picior, cãci aºa ne era
obiceiul sã facem la scãldat, de pe când AdamBabadam. Dupã asta, mã mai cufundam de trei
ori în rând, pentru Tatãl, pentru Fiul ºi Duhul Sfânt
ºi înc-o datã pentru Amin. Apoi mã trãgeam
încetiºor pe-o coastã, la marginea bãlþii, cât mi
þi-i moronul ºi mã uitam pe furiº cum se joacã
apa cu picioruºele cele mândre ale unor feþe ce
ghileau pânza din susul meu. Mai frumos lucru
nici cã se mai poate”.
Cum, „Amintiri din copilãrie” este icoana
cea mai desãvârºitã a vieþii satului românesc, a
lumii þãrãneºti, prin Ion Creangã s-a conturat
ºi a devenit clasic chipul þãranului român
autentic: acel chip pãtruns adânc în viaþa de
toate zilele de morala Evangheliei ºi de valorile
spirituale creºtine asumate chiar de oameni care
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nu ºtiu carte. Deºi eroii nu sunt urmãriþi pânã la
capãt, aceºtia au totuºi semnificaþii umane
autentice, sunt simboluri de viaþã. „Oamenii lui
Creangã sunt vii ca viaþa, schimbãtori ca ea,
naturali ca rãdãcinile ei de care nu se pot
desprinde ...” (P. Constantinescu, „Figuri
literare”).
O caracteristicã specificã muntenilor, o
constituie conservatorismul, lipsa de
receptivitate în faþa noului. Smaranda, ca orice
femeie de la þarã, trãieºte într-un mediu invadat
de superstiþii ºi este foarte religioasã, motiv
pentru care soþul ei o ironizeazã deseori: „Poi,
dã, mai femeie, tot eºti tu bisericoasã de s-a
dus vestea; încaltea þi-au fãcut ºi bãieþii biserica
aici pe loc dupã cheful tãu, mãcar cã-þi intra
biserica în casã de departe ce-i”. Din aceastã
credinþã neclintitã vine dorinþa ei de a-ºi vedea
bãiatul popã, dorinþã nerealizabilã mult timp,
deoarece Nicã este supus de multe ori la
încercãri care îi demonstreazã cã nu are
chemarea necesarã pentru acest lucru. Pentru
cã autorul face cã diferenþa dintre intenþie ºi
realitate, neconcordanþa dintre aparenþã ºi
esenþã, nepotrivirea dintre situaþii ºi rezolvarea
lor în mod neaºteptat sã aibã ca urmare opoziþiile
între diverse întâmplãri, situaþii ºi fapte,
atitudinea sa ironicã fiind ieºitã din comun, apar
opoziþiile între gândurile de cãlugãrie ºi
imposibilitatea comunicãrii lor, tristeþea celor
hãrãziþi surghiunului ºi bucuria fetelor ºi a
flãcãilor rãmaºi în sat, dintre tulburarea lui moº
Luca ºi bucuria din final a copiilor.
Nicã este, evident, indiferent de celelalte
portrete bine conturate, personajul constitutiv al
textului ºi în jurul sãu sunt reunite toate
semnificaþiile. Ca structurã a unei existenþe, el
se contureazã de la indeterminare la
autodeterminare. Umorul lui Creangã, realizat
printr-o diversitate de procedee, are calitatea de
a pune în evidenþã dragostea faþã de oameni, el
nu sancþioneazã, nu dã verdicte morale, ci
priveºte cu îngãduinþã micile greºeli ale þãranilor.
Omul este prezentat astfel în strânsã legãturã
cu viaþa socialã ºi e un produs al mediului în
care trãieºte. Întâmplãrile ºi personajele
excepþionale fac loc observaþiei asupra tipurilor
umane caracteristice pentru societatea vremii,
iar obiectivitatea, tipicitatea ºi veridicitatea sunt
trãsãturi esenþiale ale creaþiei sale.
Cu toate acestea contrastul dintre sacru
ºi profan este unul evident pe parcursul operei,
uneori subliniat de autor prin ironie sau
autosugestie. Din toate aspectele care îi
marcheazã copilãria, autorul le lasã doar pe cele
mai semnificative sã capete importanþã.
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Gândurile lui cu privire la dorinþele mamei apasã
asupra datoriei pe care o are, aceea de a-ºi
întreþine mai târziu fraþii. Deºi vrea sã parã încã
un copil prin descrierile amuzante ºi uneori ale
unor jocuri puerile, jocurile cu adevãrat
importante îºi pun puternic amprenta asupra
maturizãrii naratorului, el reuºind sã mascheze
anumite nerealizãri pe plan spiritual prin sfidarea
lor.
Astfel, încercarea de a defini jocul ºi de
a gãsi cele mai adânci semnificaþii ale sale, ne
obligã sã constatãm cã spiritul ludic este unul
dintre resorturile fundamentale ale societãþii,
favorizând cele mai înalte manifestãri de culturã,
iar pentru om înseamnã: educaþie, moralã ºi
progres intelectual sau spiritual. Acest contrast
dintre activitãþile considerate minore ºi
consecinþele ei în plan uman îl determinã pe
Roger Caillois sã considere jocul, „un paradox
mai mult ingenios decât întemeiat”.
Datoritã forþei de sugerare ºi de reflectare
a universului specific vârstei de aur, opera
„Amintiri din copilãrie” de Ion Creangã rãmâne
unicã în literatura românã impresionând cititorul
prin perspectivele din care este prezentat jocul
ºi prin îmbinarea ironicului cu jocul intens dintre
sacru ºi profan.

grafica: Nadia TOMULESCU (IX D)
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Tradiþional ºi modern în opera
“Ion” de Liviu Rebreanu
În loc de prolog
Liviu Rebreanu scrie romanul Ion în
câþiva ani, dar proiectul ca atare al romanului
l-a purtat cu sine peste un deceniu ºi în el
Rebreanu a vãzut un destin. A scris la el ºi
înainte de a pleca din Transivania austroungarã ºi când, sãrac ºi neînþeles, cãuta sã
se impunã ca voce distinctã ºi puternicã a
literelor româneºti în Regat ºi în perioada când
în zadar se oferea sã ajute forþele armate
române în primul rãzboi mondial, dar era cu
destulã rãcealã dat la o parte pentru cã fusese
cetãþean al Imperului austro-ungar ºi ofiþer activ
în armata acestuia, iar autoritãþile române l-au
tratat ca pe un posibil inamic, pe omul ce-ºi
riscase viaþa penru a trece Carpaþii la fraþii sãi
români. A continuat sã scrie la el ºi când
Bucureºtiul era sub tirul pustiitor al artileriei
germane ºi, obosit de tracasãrile ºi ameninþãrile
cu închisoarea ºi deportarea la Budapesta ce
au urmat dupã ocuparea Bucureºtiului de
germani în 1917, când un autor dramatic român
l-a reclamat cã e dezertor din armata austroungarã. În extraordinarele memorii ale nu mai
puþin extraordinarei sale soþii, Fanny Rebreanu,
este menþionat un episod fabulous prin
implicaþiile sale în istoria acestui roman
capodoperã, episod pe care mã simt datoare
sã-l readuc în atenþia cititorilor noºtri ca simbol
al onoarei de intelectual: la percheziþiile ce sau fãcut de cãtre autoritatea militarã germanã
de ocupaþie pentru a se depista eventuala
activitate de trãdãtor a lui Rebreanu, toate
hârtiile, inclusiv un jurnal foarte preþios, i-au fost
ridicate de la domiciliu. La un moment dat
militarii germani au descoperit ºi manuscrisul
romanului Ion. Ofiþerul german care
supreveghea
operaþiunea,
vãzând
manuscrisul, întrebã ce este acela, iar
Rebreanu îi rãspunse încet, deosebit de palid,
cã e un roman ºi în acel moment, ofiþerul îi puse
manuscrisul înapoi în sertar, spunând cã în
viaþa civilã el este profesor universitar. În
viziunea acestui intelectual, rãzboiul ºi muzele
aveau o logicã diferitã ºi raþiuni de a fi diferite.
Un confrate nemulþumit de o cronicã
declanºase tot coºmarul care va continua cu
arestarea lui Rebreanu ºi un inamic salva
capodopera literaturii române Ion care va vedea
lumina tiparului la trei ani dupã acest incident.
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Bunãtatea ºi lumina, onestitatea ºi
marile sentimente ale iubirii de oameni ºi de þarã,
ca ºi o discreþie ºi o eleganþã rar întâlnitã a firii
ºi activitãþilor ei sunt elemente recurente ale
amintirilor despre Liviu Rebreanu, omul.
Opera sa este în Pantheonul naþional,
este prinsã în angrenajul neostoit al ºcolii
româneºti ºi greutatea unui demers analitic e
sporitã de toate acestea, pe lângã o întreagã
tradiþie care, instauratã de marii critici precum
Eugen Lovinescu sau George Cãlinescu ,
postuleazã indiscutabila forþã epicã a scrisului
ºi instituie o tratare cã secundarã a problemei
stilului.
Pompiliu
Criticul
interbelic,
Constantinescu, remarcã faptul cã, în secolul
al XIX-lea, romanul românesc începe cu fiecare
din marii autori. Acelaºi fenomen se poate
descoperi ºi în secolul urmãtor, fiecare mare
autor deschizând o nouã lume ºi de fapt
preocuparea fundamentalã a acestora fiind sã
descopere noi feþe ale lumii, noi izvoare ºi moduri
de manifestare a autenticului în opera lor, pentru
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cã ea sã poatã oferi marea ispitã ºi recompensã
pe care le presupune romanul: iluzia totalitãþii, a
realului ca structurã coerentã.
Fie cã expliciteazã sau nu aceastã
cãutare de verosimil, de general uman, orice
mare autor îºi obiectiveazã opera printr-o
viziune mai apropiatã de semnificaþie, mai
autenticã din punctul sãu de vedere.
Trei modalitãþi de a releva aspectul mai
sus pomenit sunt folosite în proza româneascã
interbelicã. Primul este un mimesis obiectiv,
numai în planul de profunzime apãrând structuri
integratoare de naturã multiplã (miticã, istoricã,
moralã, religioasã), al doilea este analiza realului,
amestecându-se obiectivitate ºi subiectivitate,
iar al treilea, transcenderea realului, planul de
suprafaþã devenind doar pretext pentru
„întrezãrirea” logicii suprarealului.
Cel ce duce la pefecþiune prima
modalitate, a mimesisului obiectiv, aparent
supunându-se realului, dar de fapt sintetizândul ºi redimensionându-l cu elemente de rezonanþã
general umanã în zona semnificaþiilor
fundamentale este Liviu Rebreanu. Apariþia în
1920 a romanului Ion este legatã de un paradox
de proporþii: dupã zeci de ani de literaturã cu
tezã sãmãnãtoristã ºi poporanistã în care
simpatia pentru þãran devine un fel de religie,
opera lui Rebreanu are o prospeþime de
„început de veac”, cum ar zice Arghezi . În
aceastã capodoperã, viaþa comunitãþii rurale e
prezentatã frust de legãtura arhetipalã cu
pãmântul, restul acþiunilor ºi miºcãrilor fiind
cumva în stratul de suprafaþã, întâlnirea cu
destinul major ºi tragic fiind datã doar celor ce
greºesc radical în relaþia cu iubirea ºi pãmântul.
Paradoxul nu se opreºte aici, alþi zeci de ani de
literaturã tradiþionalistã prezidatã de revista
„Gândirea”, în care þãranul e un fel de apostol
autohton, rãmân tot în umbrã faþã de forþa epicã
ºi tragicã a celui ce crede cã poate fi deasupra
glasului pãmânului ºi al iubirii.
Conceperea proprietãþii asupra
pãmântului ca o condiþie fundamentalã a
importanþei individului uman de cãtre sat
(perceput ca mãsurã a lumii ºi centru al ei),
atavismul iubirii de pãmânt fac din Ion o fiinþã
subjugatã de o forþã insaþiabilã, o divinitate
negativã care îi cere dragostea, liniºtea,
progenitura ºi însuºi sufletul, prãbuºind de
asemenea vieþile celor din jur: Ana, George,
Florica. Aceastã idee integratoare de fundal se
manifestã într-o substanþã narativã sub
aparenþele celui mai verosimil „real”: satul
descris existã, la fel, oamenii ºi drama lor, chiar
ºi gestul þãranului îmbrãcat în haine de
sãrbãtoare de a sãruta pãmântul este luat din
viaþã. Aceste elemente motiveazã încadrarea
lui Rebreanu în proza tradiþionalistã. Aici e un
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alt paradox peste care tãvãlugul programei din
preuniversitar trece cu acel caracter autist
specific falselor postulate birocratice. Deºi
Rebreanu este „afiliat” cenaclului Sburãtorul,
deci nimeni nu poate la rigoare susþine
apartenenþa sa ideologicã la curentul de la
„Gândirea”, este consideratã cel puþin o
excentricitate apropierea lui de marii novatori ai
romanului cã Hortensia Papadat Bengescu
ºi Camil Petrescu pentru motivul care nu e nici
mãcar bãnuit ca formal al inspiraþiei din spaþial
þãrãnesc ºi, cel al folosirii persoanei a treia întro naraþiune impersonalã, de parcã orice invenþie
dincolo de asta ar fi imposibilã.
Foarte rar este amintit faptul cã
Lovinescu îl considera promotor, prin stilul sãu
impersonal, prin admirabila stãpânire
geometricã a substanþei epice, un autor modern
în toatã puterea cuvântului. Modern, dar nu
modernist, veþi zice. Aºa e, pânã la urmã, totul
se rezumã la nuanþe.
Discuþia despre autenticitate se face
mai ales la Camil Petrescu ºi la Mircea Eliade,
la Rebreanu vorbindu-se de acele fapte
consemnate de memorialisticã sau chiar de
scandalurile vremii ºi se ia ca de la sine
înþeleasã ideea de autenticitate, deºi, de câte
ori a fost întrebat despre actul scrisului, despre
instrumentarul sãu autoricesc, Rebreanu a
insistat întotdeauna pe greutatea de a începe
scrierea unui text, pe infinitele încercãri de a gãsi
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tonul, fiorul vieþii ºi mulþi au tras de aici fie
concluzia cã Rebreanu nu e un stilist (la asta
ajutându-i ºi multinvocatul aspect bolovãnos al
frazei, aici fiind un sprijin ºi afirmaþia rebrenianã
a preferinþei pentru cuvântul ºi expresia fruste,
deºi era imediat numitã ºi condiþia pentru
aceastã alegere ºi anume capacitatea acelei
vocabule sau sintagme sau sentinþe de a purta
viata, autenticul) fie au crezut a vedea un rol
foarte important al unui miracol al scrisului în
care, prin încercãri successive, sculptura
pygmalionianã începe sã capete viaþã.
E adevãrat, oricine încearcã sã
descopere cheia stilisticã a uriaºei forþe epice a
sutelor de pagini într-o naraþiune rebrenianã,
oricine face o cercetare cu uneltele stilistice
tradiþionale este strivit de duritatea de bazalt a
scenelor epice, continue, depline ºi implacabile
precum viaþa. Oricine încearcã sã vadã ce
anume acumulãri încep sã facã diferenþa dintre
caracterului inodor ºi incolor al frazelor, pe de o
parte ºi culoarea neagrã-vânãtã ºi urletul mãrii
ale sutelor de pagini, pe de altã parte, (evident,
parafrazez strãlucita afirmaþie a lui G. Cãlinescu)
se vor izbi, cel puþin în romanele Ion ºi
Rãscoala
Rãscoala, de grija permanentã a prozatorului
de a „calchia” limba vie, neprefãcutã. Selecþia
cuvintelor, sintagmelor, turnurilor lingvistice este
menþinutã foarte aproape de aceasta cu o
severitate ºi o minuþie demne de un om care-ºi
refuzã, în viaþa realã, orice exces lingvistic, fie
ºi cel al unei scurte pseudocomunicãri de
circumstanþã cu persoanele cunoscute. Dacã
e un efort stilistic, aºa cum mulþi îl depisteazã în
special în incipitul ºi finalul fiecãruia dintre cele
douã romane, mai ales cele ale romanului Ion
sau în scenele cheie, precum îmbrãþiºarea
pãmântului, nunta Laurei, nunta ºi sinuciderea
Anei ca ºi uciderea lui Ion, acest efort se
centreazã pe temperarea estetizãrii prin figurile
de stil cunoscute ºi prin diseminarea
conotaþiilor, lãrgirea sferelor lexicale. Astfel, în
incipitul romanului Ion o mulþime de verbe banale
sunt purtãtoarele unei fine conotaþii ce ar duce
la realizarea unui ºir de personificãri, dar totul
rãmâne doar ca un halou estetic, la graniþa dintre
folosirea cotidianã ºi cea esteticã a limbii,
materialã ºi copleºitoare fiind senzaþia de
nerãbdare de a ajunge în sat, dinamismul
drumului ca o imagine de fapt a tensiunii narative,
o captatio benevolentiae foarte finã, dar tiranicã
prin efectele persistenþei conotaþiei de
personificare purtatã de verbe: întovãrãºind,
trece, spintecã, aleargã, înainteazã, aleargã,
ascunzându-se, poposind, coteºte, sã dea
buzna.
Imaginea Christului de tinichea e însã,
faþã de aparenta diluare stilisticã a descrierii
ºoselei ce duce la Pripas, prezentatã cu o
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insistenþã mereu mai mare ºi vecinãtãþi mult mai
apãsãtoare ale cuvintelor încãrcate de conotaþia
destrãmãrii (crucea e strâmbã, Hristos are faþa
spãlãcitã de ploi, tinicheaua e ruginitã, trupul
crucii e mâncat de carii, florile din cununiþã sunt
vestejite.) Desigur nu suporta comparaþie ca
mãsurã a estetizãrii cu orice frazã „armatã”
stilistic din operele lui Camil Petrescu, poate
nici de la Sadoveanu, ale cãrui „lecþii” stilistice
Rebreanu pare totuºi cã le-a învãþat foarte bine.
Spun asta pentru cã, în fond, ca ºi la
Sadoveanu, omul care, deloc întâmplãtor, e cel
care a prezentat laudativ recomandarea lui
R e b r e a n u ca ºi membru al Academiei,
Rebreanu urmãreºte, prin intermediul unui plus
de efort stilizant, configuraþii ce þin de un strat
de adâncime, un strat mitic, religios, aparþinãtor
valorilor general umane ºi înalt semnificative.
Aºa cum poate prea des le spun elevilor
mei, o revelaþie de proporþie în înþelegerea unuia
din aspectele fundamentale ale semnificaþiei
romanului, una dintre cheile înþelegerii lui, deºi
mulþi vor considera cã romanul se oferã pur ºi
simplu, iar a-i cãuta chei e o preþiozitate, mi-a
oferit-o momentul în care, întâmplãtor, am þinut
în mânã un exemplar din prima traducere a
romanului Ion în japonezã: coperta înfãþiºa, în
bunã manierã a simplitãþii grele de semnificaþii
specifice artei japoneze, un desen care m-a uimit
ºi nedumerit în acelaºi timp: pe un fond verde
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ca grâul primãvara, o imensã cruce neagrã ca
pãmântul, ce împãrþea foaia în patru. Atât.
Nu vãzusem niciodatã ca pe o operã cu
substrat religios aceastã poveste plinã de
violenþã asupra tuturor fiinþelor posibile, încãlcând
toate „tabuurile”: tatãl îºi doboarã sub lovituri
unica fatã, însãrcinatã, pânã ce într-un atât de
târziu, care nu-i scuteºte pe eventualii salvatori
de complicitate cu alcoolicul violent ce-ºi loveºte
unicul nepot chiar în pântecul mamei lui, aceºtia
se îndurã s-o scoatã din mâinile lui; viitorul
ginere ºi viitorul socru se încaierã în mijlocul
sãtenilor veniþi la horã, soacra îºi blestemã nora
în minutele în care aceasta, ascunsã în grajd
îºi ia viaþa sub privirile opace ale vitelor, Ion îºi
izbeºte pãrinþii cu urã cã i-au distrus un statut
social mai bun în sat prin viciile ºi nevolnicia lor
ºi-ºi bate viitoarea soþie ce abia respira sub
povara ultimelor luni de sarcinã, ca sã-i aducã
zestre toatã averea tatãlui ei etc. Pânã atunci,
personajul Belciug ºi obsesia lui cu noua
bisericã, mai înaltã ºi mai impozantã mi se
pãruserã mai degrabã niºte pretexte ale
lumeºtilor orgolii ale unei feþe bisericeºti ce nu
se ridicã nici la adevãrata sa menire de
îndrumãtor spiritual (neînþelegând cã în faþa lui
Dumnezeu conteazã cel puþin la fel biserica din
oameni, Cuvântul moral, ca ºi biserica de zid),
nici la cea de intelectual sãtesc, apãrãtor al
românismului într-o Transilvanie a
deznaþionalizãrii românilor.
Nu mã gândisem sã iau, de exemplu,
poruncile lui Christos sã vãd ce-a mai rãmas
din cuvântul sãu în toatã aceastã istorie a lipsei
de lege ce guverneazã destinele personajelor.
O analizã însã sub umbra cruciii a acestei
epopei fãrã mãreþie e devastatoare; parcã o forþã
mai presus de orice lege, activatã de atavismului
dorinþei de stãpânire a pãmântului, îl face pe Ion
sã deschidã o falie prin care vârtejul nelegiuirilor
e atras în lumea satului, lume însã mult prea
veche ºi închisã în arhetipurile ei pentru a fi
dezechilibratã fundamental de hybrisul
arivistului. Singurul lucru care rezistã la o analizã
pe comandamentele creºtine e unul strict
simbolic ºi prezent iarãºi într-unul din
fragmentele „încãrcate” stilistic, e vorba de
blânda razã a soarelui de toamnã ce scaldã faþa
Christului de tinichea din ultimul capitol, ca o
unicã luminã de îndurare ºi compasiune ºi de
prevedere a infinitei sale toleranþe.
„Cealaltã” faþã a moralei ºi a legii, care
apare inevitabil în legãturã cu tema arivistului e
cea laicã, iarãºi bine camuflatã în fluxul
inexorabil al eposului. Ea apare însã ca un
laitmotiv cu o distribuþie de o frecvenþã
extraordinarã pe care aº defini-o ca pe un efort
de „drapare” moralã, un dans destul de graþios
al intenþiilor declarate sau voite cã explicite care

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

însã sunt menite sã ascundã o intenþie care nu
se cade, care þine de ceva ruºinos precum
falsitatea, laºitatea, compromisul, interesul
meschin, trãdarea, mizeria invidiei ºi rãzbunãrii.
Romanul are foarte multe exemple ale camuflãrii
meschinãtãþii sub un ideal mai înalt, lucruri ce
adâncesc în mediocritate oamenii ºi viaþa lor:
preotul român Belciug, singurul ce plãteºte
abonament la un ziar românesc „dar numai
pentru a dovedi cã e bun român, cãci el n-avea
vreme sã citeascã minciunile ziarelor ”
prilejuieºte lui Titu citirea gratuitã a publicaþiei,
cãci acesta o ia de la cancelarie ºi n-o mai
înmâneazã proprietarului. Herdelenii se amuzã
copios pe seama lui Toma dupã ce fiul acestuia
e bãtut de Ion, fiindcã Toma e bogat ºi ei sunt
relativ sãraci, relaþia dintre Herdelea ºi Belciug
e mult timp foarte încordatã, dar Herdelea îºi
ascunde sentimentele cât poate pentru cã „pânã
acum se mai folosea cu câte ceva de la Belciug:
ba trãsura pentru balul de la Armadia, la care
trebuia sã-ºi ducã fetele ba împrumutã-mi vreo
doi zloþi, frate Ioane, pânã la leafã ”. Orice
izbucnire e temperatã de interesul imediat.
În ceea ce priveºte românismul, mitul,
dar ºi realitatea martirajului intelectualitãþii
româneºti militante pentru drepturile românilor
în Transilvania, figura patriotului, toate acestea
apar doar episodic, în fluxul întâmplãrilor oamenii
fiind influenþaþi de mii de lucruri concrete,

grafica: prof. Roliana GIUCLEA
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grafica: prof. Roliana GIUCLEA
presante în jocul nevoilor cotidiene reale sau ce
þin de lumea imaginii personale, la fel de
înrobitoare. Idealul naþional e abstract ºi
depãrtat: popa îl ia cu trãsura pe Titu la Armadia
sau la Bistriþa, unde „trag câte un pui de chef,
ocãrând împreunã pe unguri, cãci Belciug era
mare naþionalist, deºi nu prea arãta a fi, de fricã
sã nu-ºi piardã ajutorul de la stat, fãrã de care
n-ar fi mai putut trãi în rândul oamenilor...”.
Acelaºi „cadril” cu marile idei ale
neamului e nevoit sã joace ºi Herdelea, care
hotãrãºte sub presiunea autoritãþilor sã sacrifice
orice gest de mândrie de român pentru a se
dedica unui rol pe care, în rândul personajelor
principale, e singurul care-l îndeplineºte salutar:
Herdelea „umple” imaginea tatãlui cu toatã
devoþiunea de care e în stare, binele copiilor sãi
fiind pentru învãþãtor o adevãratã religie. Nici
Baciu, nici Ion, cu atât mai puþin Glanetaºu nu
pot sã devinã un simbol al pãrintelui, romanul
fiind marcat de o uluitoare absenþã a imaginii
tatãlui ºi a mamei în peisajul þãrãnesc, cu
excepþia familiei lui Bulbuc bãtrânul, care e însã
ºtearsã în fundal. La fel, Zenobia ºi Ana
eºueazã, una lamentabil, alta tragic în
apropierea de imaginea mamei, doamna
Herdelea rãmânând unicul reper solid al valorilor
morale ale maternitãþii, chiar dacã e ºi ea supusã
„cadrilului” moral în societate, deºi cu un grad
mai mare de independenþã decât soþul ei.
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Dacã în ceea ce priveºte efotul stilistic,
am vãzut cã de fapt forþa vine în distribuþii de
conotaþii înrudite, în timp ce registrul lingvistic
vizat este cât mai aproape de limba vie, în
elementele ce configureazã planul moral, forþa
textului vine din acumularea detaliilor ºi reacþiilor
în valuri, în urmãrirea obsedantã a
comportamentului evident ºi a intenþiei ascunse,
diminuante a „staturii” morale a personajului, la
unele pesonaje, diminuarea într-un domeniu
echilibrându-se cu dobândirea unei anumite
mãreþii în altul, ca la soþii Herdelea, sau la
Belciug, care e o chintesenþã de micime
sufleteascã, dar se salveazã cumva prin
edificarea noii ºi marii biserici, fie mergând
progresiv pânã la aneantizarea moralã a
personajului, ca în cazul lui Ion sau al Anei,
statutul de victimã sau cãlãu nefiind de fapt
niciodatã în stadiu pur: privit din perspectiva
istoriei familiei sale, Ion e ºi o victimã, el nefiind
crescut în lumina unei familii în care imaginea
tatãlui ºi cea a mamei sã fie la locul lor, Ana e
victimã a întregii ei vieþi, dar e ºi una din cauzele
tragediei ei ºi ale copilului ei, întreaga societate
descrisã e una lipsitã dar sublim, dar nu ºi de
tragedii, însã „cadrilul” moral, atât cu legile sfinte
cât ºi cu cele laice, face ca toþi sã-ºi merite
soarta. Mult dar nu îndestul analizata simetrie a
capitolelor romanului - segmentul unificator,
integrator al configuraþilor stilistice ºi al structurii
complicat simfonice a comportamentelor ºi
atitudinilor - dã un aer implacabil acþiunii,
sugerând în plan moral cã aceastã societate îºi
meritã soarta ºi cã va repeta tragediile ºi
pãcatele ca într-un blestem arhetipal, gãsind
forþa sã meargã mai departe.
Aºadar, rigoarea obiectivitãþii naratoriale,
economia limbajului, structura geometricã a
materialului fac din Rebreanu un scriitor modern
care mai trebuie încã înþeles cã atare. La fel,
existã încã un mister al stilului sãu, „cenuºiu”,
dar inimitabil. Prin cultivarea unei impersonalitãþi
auctoriale atât de aproape de perfecþiune, prin
„imitarea” situaþiilor ºi a limbajului din viaþa de zi
cu zi a satului, apparent banalã, dar
semnificativã prin eternitatea repetãrii scenariilor
ei, Rebreanu este unul din promotorii unui
misterios mimesis care concentreazã
semnificativul sub masca insignifiantului.
Relaþia cu substanþa romanului este una
neutrã, instanþa auctorialã se efaseazã în
profitul unui flux narativ imperturbabil precum
viaþa. Aceasta e impresia finalã, iar simetriile
atent studiate nu artificializeazã povestea, ci îi
completeazã caracterul implacabil, ca un reflex
al fatalitãþii - motorul secret al întâmplãrilor.

prof. Daniela PLÃIAªU
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Simona NOAPTEª
Senzaþie de nesiguranþã existenþialã, lupta între forþe
tragic inegale ( “Mã ajuþi sã lovesc trenul / Cu petala de mac?”),
sensibilitãþi extreme ºi trãiri paradoxale (“Cerul îmi acoperã
ochii / Nu pot vedea cerul”), toate acestea þes o poezie cu
inflexiuni melancolice, de o simplitate derutantã , capabilã sã
lase amprente sufleteºti de duratã.
prof. Daniela Plãiaºu

Mers pe sârmã
Merg pe sârmã
Oraºul sub mine moare
Mi-am scãpat pantoful
În oraº e ploaie.
Eu merg pe sârmã
Deasupra ploii.
Deasupra mea e apus.
Nu mai pot sã privesc
În josul sârmei
În josul tãlpii mele
Oraºul moare spre apus.

Rãbdare
Ia-mi tâmplele în mâini
Cerul îmi acoperã ochii
Nu pot vedea cerul.
Ia-mi tâmplele în mâini
Cântecul viorii mã rãneºte
Nu cãuta sã auzi cântecul meu.
Ia-mi tâmplele în mâini
Ajutã-mã sã vãd parfumul
Dimineþilor de dincolo.

Aripa de mac
Mã ajuþi?
Îmi pierd echilibrul
mergând pe ºinele de tren
o sã cad ºi o sã lovesc
macii...
O sã mã închid într-o aripã
de mac ºi o sã-mi închid
aripile cu aripile
trenului.
Îmi pierd echilibrul,
o sã cad...
Mã ajuþi sã lovesc aripa trenului
Cu petala de mac?
REVIST
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Ia-mi tâmplele în mâini
Roºu în sân de fecioarã
Simte-mi sufletul!
Ia-mi tâmplele în mâini!
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Interdicþie
E toamnã
mi-e frig ºi sete;
nu pot sã beau frunzenu vreau- nu pot
sã mã îmbãt cu viaþã.
E toamnã,
mi-e frig ºi foame...
Nu pot sã mãnânc fum
ºi cenuºã- nu vreau,
nu pot sã mãnânc suflete.
E frig, e toamnã
nu pot sã mã îmbrac cu timpul.
Nu pot sã mã îmbrac cu tine!

Cãdere de luminã
Lumina a cãzut
Din cuibul de mãrãcini de pe munte.
A ajuns în oraº
Cu aripa ruptã.
S-a ascuns într-o mansardã.
Am gãsit-o acolo plângând,
Între scrum...
Era acoperitã de nimic
Nu îi era frig...
dar plângea pentru scrum.
Chibritul se stinsese în ecouri
iar lumina se învelise în sunete de clopot.
Frigul îi pãtrunsese în culoare.
Avea pãrul de lapte... dar plângea
pentru scrum...
cãzuse, dintre mãrãcini,
ajunsese, cu aripa ruptã.

Tãcere!
Timpul curge prin roºul sângeriu al clipelor.
Liniºte...
Am pierdut lumina printre degete, s-a ascuns
În inelul de argint- liniºte...
Mintea repetã obsedant dansul viselor.
Îmi vorbeºti mie? –Tãcere!

Curiozitate
Am intrat în vis
Adormind în ploaie.
Am tãlpile ude
Din pãr îmi cad frunzele
aºternute pe patul tãu.
Tu adormi ºi
mã visezi mergând pe frunze.
Plângi,
mã loveºte o lacrimã,
cad în patul de frunze.
ªi tu adormi visându-mã adormind.
Lovitã, mã trezesc sub ploaie,
am tãlpile ude;
din pãr îmi cad frunze.
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Roxana MANCAª
O liricã a oraºului, cu reflexe macedonskiene, frânturi
anecdotice, o prezenþã arhitecturalã destul de insistentã,
dar si cu sensibilitãþi feminine aduce poezia Roxanei Mancaº.
prof. Daniela Plãiaºu

Hidrourbanã
Afarã plouã mult ºi greu,
Stropi grei pãmântul îneacã,
Iar sãlciile plâng dezmierdându-l.
Stropi ricoºeazã din asfaltul dur
ªi ropot de cai parcã se-aude…
O chitarã cântã lângã mine
ªi pe note lin îmi pluteºte gândul,
Iar ploaia cade violent
Parcã voind sã înece pãmântul.
O picãturã rece pe mâna-mi cade
ªi se prelinge ºi lunecã,
Vrând sã ajungã nici eu nu ºtiu unde…
Dar cu cât înainteazã, cu atât moare,
Se transformã în duh ºi începe sã zboare.
Un fulger ºi-un tunet mã trezesc din gândire,
Ploaia violentã trece-n nefire.
Oraºul doarme scufundat în bãlþi ºi în noapte,
Eu merg încet, pe drumul ud,
Dar casa e departe…
ªi copacii cu frunze-mbibate
La a vântului adiere scuturã ape,
Iar apa iar mã atinge
ªi pe trupul meu se stinge.

grafica: Dorina ANTON (XI F)

Antract

E liniºte, pustiu, în teatrul obosit…
Cortina somnoroasã se sprijinã-n pereþi,
Iar scena geme sub paºi furiºaþi.
Sala e goalã, cu scaune-n rând,
I-aprins-o luminã,
Mai zboarã un gând.
Pereþii-ºi vorbesc amintirile spectacolelor cu
dor,
Cortina ar cãdea, e moartã de somn…
Un scaun ofteazã înþepenit în podea,
E numãrul ºase de catifea.
Arlechinul trist plânge pe el ºi pe teatru:
-Unde-s actorii?! Teatrul e altul…
Dar uite-o scânteie!
Lumini! Aplauze! Muzicã!
În mijlocul scenei zace personajul principal
Învãluit în fum diafan…
El este Teatrul, lãþit la pãmânt
În lumea în care arlechinii nu râd.
grafica: Cristina ILIESCU (IX G)
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Prin Braºov

Prin Sighiºoara

În Braºov eu stau la Sfat
Cu porumbeii
La o boabã de grâu.
ªi mã plimb pe îngustele strãduþe
Încãlzite de felinare.
ªi mã tãciunesc pe la Biserica Neagrã
Cu câte-o sulfare de orgã,
ªi mã visez pe mine „mare” prin magazine,
ªi stau la tainã cu pãdurea ºi muntele
ªi în treacãt cu telecabina grãbitã.
ªi mã plimb ºi miroase-a chitarã de undeva.
E nenea cu chitara roaibã
ªi cu cutia lihnitã de „pentru mâncare”.
ªi zâmbesc la pietrele de pe jos
Cã picioarele mele sunt vesele.
Apoi îmi iau o îngheþatã
ªi mã aºez pe artezianã
ªi aleg oameni.
Apoi mã iau de mânã cu Soarele
ªi alerg cu vântul.
La tren.
La linia doi.
ªi miroase-a ºine-ncinse.

La Sighiºoara eu întreb Turnul de Ceas
ªi îmi rãspund, pe rând,
Pãpuºi.
ªi urc pe scarã.
ªi nu mã plouã.
E acoperitã.
Pânã în deal.
Mi-aº fi crescut mintea aici,
E frumos tare.
ªi-aº fi vorbit ºi cu Nenea Acela
Mare ºi Alb ce face toate.
ªi m-aº verde liniºti prin cimitir
Descifrând cuvinte nemþe.
ªi îi zâmbesc în treacãt lui Þepeº care stã la pozã:
„-Mi-ar fi fãcut plãcere sã te cunosc, trecãtorule!”
Apoi îmi iau un Kúrtos
ªi mã sprijin de-un perete
ªi aleg oameni.
Apoi mã iau de mânã cu Luceafãrul
ªi las în urmã timpul ce e deja târziu ºi merg
La vagon.
Pe hol.
ªi deja miroase-a oameni vii.

Revers

Mori! Înger negru
Cu inima de foc,
Cu chipul alb
Ca faþa lunii
ªi sufletul nu mi-l mai bântui.
Al tãu chip
Cu mãºti mii
Îl þii acoperit
ªi pe rând
Demon, le schimbi
ªi-apari mereu
Cu lama limbii
Parcã sub alt chip.
Urme-nsângerate
Pe inimã îmi scrijeleºti
Cu flacãra privirii
Durerea mi-o stârneºti.
Mori! Înger negru
Fotografii realizate de:
De corbi sã fii purtat
Oana DRAGOMIR (X C), Alex GRAMA (XI A)
ªi sã fii dus în altã parte
ºi Petru MUNTEANU (XI D)
De aici cât mai departe…
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Irina CHIRIÞÃ
Irina Chiriþã debuteazã cu o poezie sofisticatã, în
care imaginile ºocante ale unei stranii iubiri intelectuale
tensioneazã un discurs þesut cu abstracþiuni ºi cu notaþii
grafice, având un aer misterios medieval. Motive poetice
legate de sfera semanticã a iniþierii, a scrierii ca proces
al cunoaºterii ºi al adâncirii iubirii spirituale sunt puse în
vecinãtatea celor ale suferinþei ºi damnãrii, creând o
empatie specialã cititorului.
prof. Daniela PLÃIAªU

Understanding
Ochii lui nu au nicio culoare.
Nu e nevoie de aer - nemiºcare misterioasã ºi sfântã.
Ea iubeºte doar ceea ce este rece sau ceea ce nu este.
Ochii lui au totuºi ceva, dar nu au nici o culoare.
Transparenþã ciudatã ca o oglindã faþã în faþã cu o alta,
gata sã deformeze realitatea la nesfârºit sub unghiuri dureroase,
contorsionate, jupuite.
Mintea lui era tot ceea ce ea iubea.
Singurul lucru care era rece sau care nu era.
pãºeau amândoi afarã spre înãuntru.
ea îl urma ºi îl ascundea de doctori.
fugeau mereu de tãietorii de copaci.
descopereau anagrame în cuvintele din reclame.
simboluri deschizãtoare de drum.
era un început de retragere.
cãlãtorie inversã, intensã.
dincolo de a te naºte ºi chiar dincolo de moarte.
ca o durere acutã, mintea lui pulsa în mâinile ei.
mângâieri de catifea, neuroni împletiþi cu argint,
þesãturi ºi broderii medievale,
iniþiale aurite pe marginile cãrþii lor.
scriau împreunã.
auzul ºi vãzul fiecãruia se conecta la inexistent ºi construia lucruri noi.
ea îl iubea fãrã inimã, fãrã plãmâni.
împãrtãºeau doar noduri de gânduri,
structuri decadimensionale în spirale ce ajungeau pânã la cer ºi dincolo de el.
se cãþãrau pânã în vârful copacului vieþii ºi de acolo plonjau lucid spre abisuri
nenãscute.
Purtau în ei blestemul zeilor.
Blestem de creator.
grafica: Irina CHIRIÞÃ
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UNDE
Existã culoare ºi culori aici, ne spuse pacientul.
Culoarele sunt de obicei gri,
Culorile sunt ciudate.
Fiecare culoare are un culoar propriu
prin care te poþi rãtãci.
Vã invit în rãtãcire.
De asemenea, existã mai multe culoare
cu o singurã culoare
sau mai multe culori pe un singur culoar.
Fractalii, de exemplu,
au atât culoare cât ºi culoare
deºi în principiu e acelaºi lucru.
Nu îi vedeþi? Ah.. pãcat.
ªi plecã, lãsându-ne singuri pe culoarul spitalului.

Rãnile
rãnile nu se vindecã,
rãnile doar zâmbesc
ºi poartã conversaþii drãguþe cu noi.
ne þin de urât.
sângele abureºte geamul ce dã spre noapte
ca sã ne fie cald;
sã doarã solemn ºi plãcut.
rãnile nu se vindecã,
rãnile joacã ºah cu noi
ºi nu se supãrã când câºtigãm,
doar cã noi nu prea câºtigãm.

Copaci adormiþi
Copaci adormiþi,
Prinºi în gheaþã,
Cu trunchiuri lucioase ºi reci
Ca niºte statui
Cu suflet,
Care doar se prefac moarte...

Oglinzi
Ce boalã cruntã am întâlnit
În oglinzi.
Cât de mulþi ºi diferiþi
Distorsionaþi
Femei ºi copaci ºi bãrbaþi
Se declarau EU.

Amintire

grafica: Irina CHIRIÞÃ
absolventã CNU
studentã a Facultãþii de Psihologie,
Universitatea Bucureºti
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Amintire cu gust de mentã
ªi un mic junghi în zona emisferei drepte.
Þesãturi infinite pe niºte butoane de lift,
Pe magazinele de pâine gata mucegãitã
În care trãiesc fiinþe stranii
La fel ca cele din mintea noastrã...
Care urlã sã le dãm drumul
sã împânzeascã realitatea
ªi sã ne facã farse
Inversând sunetele din jur
ªi proprietãþile chimice ale materiei.
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IX. „Moartea lui Don Lucius”
arzându-i nãrile ºi lãsându-i un gust de
amãrealã sãlcie în gurã, ca ºi cum ar fi bãut
dintr-o apã stãtutã. Se simþea lezat în amorul
Cristian VECHIU propriu, se simþea ca ultimul prost, credea cã
student al ajunsese un bãtrân senil dintr-un sanatoriu pe
cale sã se închidã, cãci doar el se mai afla în
Facultãþii de Filosofie sanatoriu. Îl irita grozav acea neºtiinþã, fiindcã
Universitatea Bucureºti într-adevãr nu mai ºtia nici el de ce ºi pentru ce
începuse lupta.
Înþelegea perfect ce-l mânase în luptã,
dar nu ar fi ºtiut sã-ºi explice acuma, la milenii
depãrtare de acel moment, de ce ºi pentru ce
pornise lupta. Parcã acum intuia cã ar mai fi
Era bãtrân. Avea mai bine de 7000 de fost ºi alte cãi, dar prea puþin se gândea la
ani, cel puþin aºa scria la Carte. De fapt, avea aceasta, prea puþin îi pãsa de realitãþi paralele
mult mai mult de atât, poate cã avea milioane de când resimþea acea greutate uriaºã, de parcã
ani trãiþi. Trecuse atât timp încât ºi el aproape ar fi fost pus sã sprijine cu umerii curba
cã uitase. De fapt, cu siguranþã cã nici el nu ar fi universului nostru. Puþin probabil sã se fi ºtiut
ºtiut, dacã ar fi fost întrebat, sã spunã câþi ani vinovat cu ceva, doar cã acum nu picepea cum
are. Era atât de bãtrân, încât ºi cea mai recentã de a putut fi aºa neghiob sã nu vadã sfârºitul
amintire i se pãrea ca ºi cum ar fi fost din alte încã de la început. Cu siguranþã cã s-a mai
vremuri, ca ºi când ar fi venit din depãrtãri gândit ºi atunci, dar fusese mult prea orgolios
imposibil de localizat. Trecuse atâta amar de timp sã accepte ceea ce astãzi era singura realitate,
încât îi era urât sã se mai gândeascã dacã are singurul lucru indubitabil ºi anume cã a pierdut,
7000 de ani sau un miliard. Gândul acesta, cã cã avea sã piardã bãtãlia finalã, cã pierduse de
îmbãtrânise pânã ºi el, îi adâncea ºi mai mult la început. Luptase degeaba. De fapt, luptase
rana. Era rãnit. Nu mai ºtia nici el de când, dar
cu siguranþã cã o asemenea ranã nu mai
avusese nicicând. Dacã gândul vârstei ºi-l
alunga zicându-ºi cã-i de-o seamã cu însãºi
viaþa, faptul cã se afla grav rãnit, cã se simþea
întâia oarã rãpus, era de nesuportat. Era rãnit
fiindcã fusese un luptãtor. Întreaga sa existenþã
fusese un vrednic luptãtor, un redutabil adversar.
Repurtase victorii cum nimeni altcineva nu a mai
fãcut-o în istorie. Îi plãcea sã creadã despre sine
ca el este istoria. Luptase aºa de mult, încât cu
greu, cu multe strãdanii, cu un efort de memorie
ce-i adâncea ºi mai mult rana, putea sã-ºi mai
aminteascã de prima sa bãtãlie. Reuºea însã
mereu sã-ºi aminteascã de ea, iar atunci când
îºi amintea, un zâmbet obosit îi brãzda toatã faþa,
un zâmbet care nu dura decât palide momente
(la cât de bãtrân era, ar fi zis cã o singurã
secundã e un veac, cã un singur gând dureazã
cât un an, cã o singurã amintire e mai lungã decât
toatã viaþa) fiindcã se simþea imediat chinuit de
o nouã nedumerire.
De data aceasta, gândul era ºi mai
inconfortabil, îi pãtrundea fix în strãfundul
puroiului ce fãcea ca rana sã se mãreascã, îi
provoca dureri infernale, dar nu zicea nimic, era
tãcut, cum nu fusese nicicând, doar ofta uneori
ºi pânã ºi oftatul acesta era dureros, cãci simþea
sulful ºi pucioasa aceea necãcioasã venindu-i
toatã dinspre stomac pânã spre gâtul sãu sfrijit,
grafica: Irina CHIRIÞÃ
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pentru nimic. A fost totul un moft Ar fi trebuit sã
i se spunã încã de pe atunci. Ar fi trebuit sã fie
luat de urechi ºi sã i se deschidã o parantezã
cãtre viitor, cãtre sfârºitul sãu. Ar fi încetat
desigur sã se mai batã cu morile de vânt.
Evident cã ºi acest vicleºug îi pãtrundea precum
un fier încins în carne: de ce nu i s-a spus de la
început, de ce a mai fost lãsat sã se chinuie
precum un prost, sã fie un bufon la curtea
regelui? Avea momente când se credea doar
atât: un bufon. Luptase în zadar, zadar era
numele sãu. Ironic cu sine, îºi zicea cã i s-ar fi
putut preciza înainte sã porneascã rãzboiul:
„Lupta aceasta neînceputã este terminatã, dacã
nu vei înceta, vei lupta de acum încolo doar
pentru a pierde”. Îl supãrau toate gândurile în
ultima vreme. Avea impresia cã nu mai poate
sã braveze cu ceea ce este. Toate pãrerile lui
despre sine se schimbaserã mult în ultimele
ºapte zile. Nu ºtia cã au trecut doar ºapte zile
de când rãmãsese singur. Complet singur.
Adevãrul e cã era atât de singur, încât
nimeni în locul lui nu ar fi suportat mai mult de
cinci minute de aºa singurãtate nebunã: o tãcere
apãsãtoare domnea în sãlaºul sãu. ªi pânã la
plecarea lui Berzelius se simþise pãrãsit ºi
singur, dar acum era vorba de o solitudine
abisalã: încerca sã priceapã cum anume ar
putea fi descrisã starea aceea în care lâncezea:
uneori înºira cuvinte, unul dupã altul pânã când
obosea, îngrozindu-se iar de oceanul de tãcere
în care se scufunda, simþea recele, golul,
umedul, cãderea (cât de straniu îi suna cuvântul
acesta: cãdere), prãpastia, coºmarul, lipsa,
amarul, vechiul, neprimitorul, indicibilul,
impardonabilul, pierderea. Alteori, îºi construia,
asemeni tuturor marilor scriitori ai cãror impresar
extraordinar fusese (multe întreprinse în lunga
sa viaþã), îºi construia ca un ilustru povestitor
un tablou al singurãtãþii plin de fraze fãrã punct
ºi fãrã virgulã, ca un ºir de mãrgãritare de
cuvinte pe un fir de aþã care începe, dar se
prelungeºte, se prelungeºte, se prelungeºte,
fãrã sã ºtii unde duce, unde se terminã, dacã
se terminã. „Nici eu nu mi-am imaginat cum e
posibil o astfel de grozãvie a firii, cum sã te
gândeºti la asemenea lucruri de vreme ce eºti
cine eºti, de vreme ce sunt cine sunt, cum aº fi
putut sã ºtiu cã mie mi se pot întâmpla toate
astea ºi apoi, dacã m-aº fi gândit, oricum nu aº
fi rezolvat mare lucru, fiindcã a te gândi nu te
ajutã sã anulezi ceea ce va sã se întâmple. Cred
cã asta îmi lipseºte mie acum, întâmplarea
aceea nu se mai întâmplã, nimic singurãtatea
mea nãscutã din nimic, iar mie tãcerea din grota
asta întunecatã (ce naibii o fi aºa întuneric aici?
Altãdatã ardea focul cu putere, acum e beznã
ºi a prins îngheþul orice cotlon), tãcerea asta
face pojghiþe de gheaþã ºi sufletului meu pentru
cã aºa e, mulþi, cei mai mulþi nu ºtiu cum sunt
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eu, cã ºi eu am un suflet ºi cã nu a fost niciodatã
aºa rece ca acum, cã dimpotrivã toate câte le
fãceam, le fãceam din prea multã cãldurã, cemi frigea fiinþa ºi mã fãcea sã-mi doresc sã dau
din mine ºi altora, sã-i frigã ºi pe alþii, cum poþi
sã þii atâta cãldurã în tine ºi atâta foc ºi atâtea
flãcãri, numai cã atunci când îmi împãrtãºeam
din sufleþelul meu bucãþi toþi cei ce le primeau,
la început, desigur, cã erau bucuroºi de cadou,
apoi se sufocau, fiindcã sãracii de ei simþeau
toatã cãldura mea ºi ea era prea mult de dus ºi
eu duc singurãtatea asta de braþ precum o
mireasã hâdã la altar, unde tot eu am sã-i fiu
mire, pot fi ºi tatã ºi domniºoarã de onoare,
oricum nu am dus lipsã de talent în a fi actor,
am fost un aºa actor cã aº fi meritat un premiu
pentru întreaga activitate ºi azi când sunt retras,
aº fi meritat sã fi primit un buchet uriaº de roze
negre ºi sã mi se scrie rubrici, sã curgã râuri,
fluvii, o mare de cernealã pentru a fi plâns...”
Nu plânse aproape niciodatã. Se
obiºnuise sã îndure, atunci când avea de
îndurat. Când ceva nu mergea bine, obiºnuia
sã scrâºneascã din dinþi. Când ceva mergea
foarte rãu, nimeni nu ar fi vrut sã-i iasã în cale.
Avea un spirit critic extraordinar. Obiºnuia
imediat sã identifice vinovaþii pentru orice
problemã. Nu era iertãtor, nu era îndurãtor, nu-i
plãcea sã asculte diferitele scuze ce se iveau
atunci când lucrurile nu se aflau pe fãgaºul dorit.
Pedeapsa, îi plãcea mult cuvântul acesta.
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Pedepsea fãrã sã se entuziasmeze, fãrã sã arate
cât de mult îl încânta. Îºi manifesta rareori
plãcerea pentru ceva anume, tresãrea doar
când inimaginabilul îºi fãcea simþitã prezenþa.
Învãþase dupã atâtea bãtãlii sã nu se pripeascã
dupã orice victorie, sã nu cânte imnul
învingãtorului, sã nu se mulþumeascã cu puþin.
Nu se mulþumea deloc cu puþin, la el totul era
despre cât de mult putea obþine. Se strãduia
întotdeauna sã fie stãpân pe situaþii, sã nu-i
scape nimic, nu-i plãcea sã lucreze cu
improvizaþii, avea nevoie de date, cãuta mereu
date, îi displãcea profund sã se lase la mila
destinului, de vreme ce el nici mãcar nu credea
în destin. Fusese un profesionist desãvârºit. Cu
siguranþã cã nu i s-ar fi putut reproºa nimic din
acest punct de vedere. Jucase bine de tot, chiar
dacã ocolea adesea regulile. Faþã de reguli avea
un dispreþ care-i adusese mistificarea...
Era altfel. Nu era întunecat, nu era mistic,
nu era superstiþios. De fapt, îi repugna
ocultismul. Se amuza teribil pe seama
superstiþioºilor ºi a celor care îl imaginau
tenebros. Nu era câtuºi de puþin aºa. Avea un
simþ al raþiunii greu de închipuit, deºi din timp în
timp se arãta impulsiv. Se rãzbuna de fiecare
datã când avea ocazia. Se iubea fãrã contenire,
fãrã preget, nimeni nu mai iubise ca el: iubirea
ºi frumuseþea se nãscuserã odatã cu el. Era un
artist, un estet. Îndrãgea parfumurile fine, se
îmbãta numai în miresme dulci-înþepãtoare, în
arome de scorþiºoarã ºi migdale, îºi petrecea
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clipele de indignare printre valuri de mãtase
mirosind a cedru ºi santal. Îºi decorase sala de
primire a oaspeþilor în valuri roºii de flãcãri ce
scoteau mirosuri îmbietoare, aºa de tari încât
numai el le putea suporta fãrã sã cadã în leºin.
Avea o slãbiciune pentru podoabe, îºi purta
mândru inelele, cele cinci inele de la mâna
stângã pe care le crease din smoalã peste care
suflase cu putere ranchiuna ºi dorinþa. Se
fãcurã arãmii. Pe urmã a suflat cu dor ºi
disperare. Se fãcurã de argint. Le-a privit, le-a
admirat, i se prelingeau lacrimi. Erau cele dintâi
lucruri pe care le crease când se coborâse în
grota sa. Peste ele s-au scurs singurele lui
lacrimi: douã cristale de trufie au acoperit argintul
prefãcându-le în aur. Tot ce astãzi îl mai ducea
cu gândul la începuturi era doar aurul inelelor
lui. Strãlucea încã ºi acum aurul acela, strãlucea
cum odinioarã el era Luceafãr.
Era sfârºit. Pentru prima oarã simþea
acea slãbiciune a trupului, îºi dãdea ºi el seama
cum e sã sufere carnea, oasele, sângele, cum
e sã-i tremure vocea, cum îi dârdie fiecare nerv,
simþea câte o convulsie pentru fiecare pãrticicã
a corpului sãu de fiecare datã când fãcea câte
o miºcare. Bineînþeles, sfârºeala aceea îi venea
din strãfundul sufletului, ca ºi cum totul se
focaliza într-un singur punct, iar de acolo se
extindeau mãnunchiuri de dureri ºi slãbiciuni
cãtre toate pãrþile trupului sãu, ca ºi cum întreaga
sa suferinþã interioarã inunda materialitatea fiinþei
sale. Se simþea trãdat de trup, se simþea trãdat
pentru cã pânã atunci nu mai experimentase
niciodatã o asemenea senzaþie, dar ºtia cã toate
i se trag de la sufletul sãu ºchiopãtând, de la o
spiritualitate ºleampãtã, care îi pãrea precum o
hainã ciuruitã de molii atârnând demult uitatã în
cuiul unui cuier, pe undeva la întuneric,
nepurtatã de nimeni, cãci nimeni pe lumea
aceasta n-ar mai voi sã mai îmbrace o astfel de
cârpã, poate cã nici nu fusese purtatã, ori dacã
a fost, probabil cã devenise fãrã de rost,
ponositã ºi inutilã, cine ºtie dacã nu cumva doar
pierduse cursa împotriva modei, a timpului
schimbãtor ºi capricios. Era sfâºiat de trãirile
lui, dar în acelaºi timp, îl necãjeau toate cele
câte nu apucase sã trãiascã, fiindcã erau, chiar
ºi pentru el, multe pe care nu le înfãptuise, însã
era mistuitoare numai ideea cã ºi dacã ar fi
înfãptuit totul, nimic nu ar fi fost diferit. Era o fiinþã
a ideilor, în aceeaºi mãsurã pe cât era a faptelor;
se fixa în o idee ºi era imposibil sã-i mai dea
drumul, era frãmântat de idei ºi li se dedica zile
întregi pe vremuri, nedorind sã fie deranjat în
vreun fel, nici mãcar dacã s-ar fi scufundat
întreaga viaþã cu el, era în acele momente un
fel de Arhimede, doar cã el nu se juca niciodatã
cu figuri geometrice, ci doar cu gânduri
inexprimabile, negrãibile prin vorbele noastre,
însã cine ºtie dacã se juca sau se lãsa jucat de
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gândurile sale, fiindcã atunci când se lãsa în
seama meditaþiei pãrea desfigurat, pãrea cã se
dedubleazã, se urâþea, era ca ºi cum ai fi putut
suprapune figura unui om peste cea a unei fiinþe
de o frumuseþe inefabilã, deodatã diafanul se
cufunda în grotescul ridurilor, grimaselor,
exclamaþiilor pierdute, se pierdea în plasa
trãsãturilor umane, care suprapuse chipului sãu
aduceau cu cele ale unei maimuþe dresate astfel
încât sã imite toate acele mici gesturi ce fac din
om fiinþa cugetãtoare a lui Pascal. Cu greu
reuºea sã iasã din starea aceasta ºi întotdeauna
o abandona doar dacã izbândea sã rãpunã
ideea, sã o subjuge, sã o transforme în unealta
ºi sclava lui, pe care urma sã o mânuiascã
asemeni unei plastiline în mâinile unui copil
cuprins de ardoarea creaþiei ºi purtat de aripile
uºoare, dar mari, ale imaginaþiei sale; ai fi putut
spune, vãzându-l cum îºi punea ideea în
aplicare, cum ordona celor din jur sã-i
împlineascã dorinþa, ai fi putut fãrã a greºi sã
spui despre el cã era un fel de vrãjitor, un
alchimist mai degrabã, care transforma o
puzderie de gânduri într-un mãnunchi, un
mãnunchi într-o grãmãjoarã, o grãmãjoarã în o
serie de câte ºase, o serie de câte ºase într-un
mic grup de trei, iar din acele trei gânduri rupea
porþiuni din care compunea un singur gând, pe
care apoi îl sculpta cu dalta analizei, pe care-l
finisa cu rândeaua criticilor, un gând care
devenea realitate dupã ce în sfârºit îi contura
rotunjimile prin calculul rece al posibilitãþilor ºi
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ºanselor de parcã ai fi avut de a face cu un parior
înrãit, dar un parior ce juca mereu, câºtigãtor,
chiar ºi când se întâmpla sã piardã... oricine lar fi vãzut atunci s-ar fi înspãimântat mult mai
mult decât dacã l-ar fi surprins în momentele
sale de cruzime, pedepsind ºi mistuind, doar
atunci ai fi putut înþelege cu adevãrat de ce este
cine este. Talentul sãu era sã prefacã din
adâncul gândurilor sale, din obscuritate ºi scrum,
o statuie a realitãþii, un chip al faptelor atât de
clar, încât orice fiinþã ce ar fi cãzut sub greutatea
acestei statui ar fi fost strivitã, aproape fãrã de
scãpare, puþini fiind cei care au dobândit ieºirea
de sub paravanul întunecat al realitãþii create
printr-un singur gând de-al sãu. Era sfârºit
pentru cã acum alchimistul ideilor devenise o
pateticã alcãtuire de amintiri ºi durere, de
nemãrginitã singurãtate ºi negrãite vorbe de
iubire, de urã înfrântã ºi palide zbateri istorice
ale nimicului. Singura idee care îi surâdea,
alinându-l preþ de câteva clipe era cea a unui
imperiu de suferinzi asemeni lui, pe care el sã-l
conducã, sã-l pãstoreascã ºi sã-l poarte spre
culmile cerului, pe care l-ar fi invadat înspre
cucerire ºi l-ar fi transformat într-o clinicã a celor
invalizi sufleteºte, a neputincioºilor faþã de
Adevãr. S-ar fi fãcut un sanatoriu de renume
pentru toþi cei incapacitaþi sã iubeascã ºi sã
doreascã Adevãrul, pentru cã nimic nu-i era mai
strãin lui decât acest cuvânt care îºi spunea
despre sine cã el însuºi e cuvântul, ca ºi când
bunul don Lucius ar fi fost doar o silabã sau o
literã aruncatã la întâmplare pe o hârtie unde tot
ce stã scris e scris prin acest cuvânt atât de
nedrag bunului nostru don Lucius, dar ºi aºa
dacã ar fi fost, tot nu ar fi dorit sã se lase ºters
de o radierã de parcã doar fusese aºa mãzgâlit
într-o doarã cu creionul, el nu s-ar fi lãsat ºters
pentru cã era adânc imprimat pe hârtie astfel
încât era singurul ce se putea vedea ºi pe partea
cealaltã a hârtiei, o prezenþã înrãdãcinatã în
inima isotriei.
Era palid în suflet, de culoarea varului
ars în o gãleatã strâmbã, lãsatã la soarele
nimicitor al unei veri tropicale, arzând ºi clocotind
pânã ce o umbrã cãlduþã de jar era tot ce mai
rãmãsese în sine. Gândea cu amãrãciune
despre propriul necaz cã ar fi avut nevoie de
vopseluri, de acuarele mãcar, de orice fel de
culoare, îi puteau fi de folos ºi creioanele
colorate, pentru a se picta, desena, colora, vopsi,
pentru a-ºi schimba paloarea în roºu aprins ºi
verde trãind ºi alb-albastru de gheaþã polarã ºi
în negru de furie ºi putere ºi în galben muºtar
de ardoare ºi nevrozã, orice nuanþã sau culoare
sau ton ar fi fost mai plãcut pentru el decât acel
gãlbui albicios ca de zoaie sau zeamã stricatã,
doar zoaie ºi zeamã i se scurgeau acum prin
vene. Dacã s-ar fi privit în oglindã i s-ar fi reflectat
durerea înapoi, i-ar fi intrat în suflet ºi s-ar fi
dublat, s-ar fi mãrit pânã ce ar fi þâºnit înspre
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afarã, spre oglindã sfãrâmând-o, fãcând-o
bucãþi ºi þãndãri, pe care le-ar fi cules ºi lear fi prefãcut în mãrgãritare, înºirându-le ºi
atârnându-le la gât precum o amuletã
alungãtoare de duhul rãu al slãbiciunii ºi
suferinþei sale, de ghinionul sfârºitului de
veacuri, de paloarea gãlbui albicioasã a
decãderii. Amuleta l-ar fi protejat în
eternitate ºi l-ar fi propulsat victoriei finale,
l-ar fi fãcut sã închidã în ea porþile fericirii
pentru ceilalþi ºi le-ar fi deschis larg pentru
el. Pesemne cã îºi dorea sã fi avut o oglindã
prin preajmã, dar nici mãcar iluzia amuletei
nu-l alina, nemulþumidu-l propria
încãpãþânare sã arunce toate oglinzile din
clipa în care observã primul semn al
îmbãtrânirii pe chipul sãu, înfuriindu-l
incapacitatea acelor momente de
neacceptare a ceea ce avea sã vinã ºi
poate numai acceptând ar fi fost cu putinþã
sã previnã, aºa însã se lãsase învins, se
înfrânse de unul singur, arucând armele înainte
sã fi încheiat rãzboiul, dând la o parte
vicleºugurile înainte de a fi apãrut cruntul
duºman, nemilosul, durerosul, nãpraznicul ºi
singurul duºman ce putea sã-i provoace ºi lui
atâta pierdere ºi suferinþã: timpul.
Era un timp când însãºi existenþa se
reducea la faptele sale, la ce alegea sã
întocmeascã sau nu, era timpul sãu. De aici
începe adevãrata ºi lunga poveste a lui don
Lucius, cel care se stingea în întuneric dupã o
viaþã de glorioase nenorociri ºi nãpaste
dezlãnþuite asupra neamului omenesc.
„... în ziua aceea se hotãrî sã-i vorbeascã, se
hotãrî sã se înfãþiºeze înaintea lui ºi sã-i spunã
unde ºi de ce se înºealã. Îºi fãcuse curaj timp
de ºapte zile. Stãtuse singur, izolat de toþi ceilalþi,
refuzase sã mai comunice cuiva despre
planurile sale în tot acest timp. Meditase fãrã sã
se roage însã, meditase privind doar înspre
interiorul propriei sale fiinþe. ªtia, sau cel puþin
bãnuia, cã nici mãcar în acea maximã
singurãtate gândurile sale nu se aflau în
siguranþã, cã ºi acolo ar fi putut fi citite, ar fi putut
fi aflate. Miza pe sinceritatea bãtrânului, pe faptul
cã acesta niciodatã nu ºi-ar fi bãnuit de vreun
gând necurat pe una din mirobolantele sale
creaþii, cã niciodatã nu ar fi cãutat sã le pãtrundã
cu forþa printre dorinþele sau gândurile lor. Miza
pe bunãtatea bãtrânului, considerând cã acesta
nu ar fi fost capabil sã facã nimic nesãbuit, nimic
rãu, nimic care sã provoace suferinþã; chiar ºi
el îl vedea ca pe cel mai bun creator posibil.
Miza pe spiritul sãu fermecãtor, pe dragostea
pe care nu o singurã datã i-o arãtase bãtrânul,
pe discursul sãu potolit ºi împãciuitor, pe vocea
sa blândã ºi totuºi gravã, pe puritatea
sentimentelor sale. Toate acestea îi erau armele
cu care urma sã se înfãþiºeze în faþa bãtrânului,
cu care nutrea sã obþinã ceea ce-ºi dorea cu
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ardoare. Îºi crease întregul discurs în jurul
acestei idei: ce sens ar fi avut, pânã la urmã, o
nouã fiinþã? De ce sã nu se mulþumeascã cu
ei? Oare ei nu-l iubeau suficient? Oare ei nu-i
arãtaserã încã recunoºtinþa? Cum adicã, se
simþea singur? De unde nevoia aceasta de nou,
de a fi însoþit de o fiinþã care nu va putea înþelege
niciodatã în prezenþa cui se aflã? Era sigur cã
noua apariþie ar fi încurcat întreaga lor existenþã
de pânã atunci, cã ar fi afectat relaþia dintre ei ºi
bãtrân. Se simþea amãrât cã cineva ar fi putut
sã-i fure locul în sufletul bãtrânului, cã altcineva
ar fi putut sã devinã creaþia favoritã a acestuia.
Iar în ciuda tuturor avantajelor pe care le avea
înspre a reuºi sã-l întoarcã din drum pe creator,
în ciuda intenþiilor sale care erau fãrã niciun
dubiu onorabile ºi asupra cãrora nu putea plana
nicio urmã de rãutate, nicio patã de pizmã sau
orgoliu, în ciuda a tot ceea ce el credea despre
sine, îl trãdau totuºi ochii. În ochii lui stãtea scris
întregul sãu destin, de la începuturi pânã la
ultima sa suflare, în ochii lui se putea vedea atât
de clar greºeala. Era singurul dintre toþi ceilalþi
ai cãrui ochi erau scãldaþi de culoare. Era
singurul cãruia i se permisese acest minunat
dar, de a avea ochii însufleþiþi. În ziua în care îi
vorbise bãtrânului despre cât de mult îl iubeºte,
în care îi vorbise despre frumuseþea lumii aºa
cum fusese ea creatã, despre lumina creatorului
ei, luminã care face sã existe ºi sã trãiascã tot
ce este ºi trãieºte, în ziua aceea bãtrânul vãzuse
în ochii lui lipsiþi de viaþã ºi culoare douã cristale
care s-ar fi prefãcut în cele mai sfinte lacrimi
dacã ar fi putut sã plângã ºi cum niciunul din cei
asemenea lui nu fusese creat pentru a plânge,
bãtrânul îi prefãcu lacrimile ce-i stãteau neclintite
în ochi în culoarea cerurilor senine. Ochii aceia
îl trãdau acum, erau singurii martori ai unei
scânteietoare frãmântãri interioare, erau cei care
stãteau mãrturie pentru ezitarea sa ce avea sã
devinã ulterior infama greºealã...”
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CONFIRMARI

Georgiana NEDELCU
Sãrutul morþii
Dã-mi din nectarul amar
Strâns în pumnii tãi jalnic..
Reflexele mele dispar,
Negrul rãsare falnic..

Dramã
Ce soartã mizerã,
emailatã cu prost gust,
nu-mi mai oferã
decât un drum prea îngust.
palmele învineþite
cu unghii sângerânde
au gândit prea multah, scriitori morbizi!
critici etajate,
zâmbete sudate
pânã la urechi...
Fumez.
astea-s sentimente vechi,
mã pierd în vorbe,
vorbele mã pierd.
insolit viitor
pentru cei ce iubesc
fumul ...

Cine-a mai plâns aici
Ce n-a avut niciodatã?
Cine n-a vrut ºi nici
Nu a aruncat c-o piatrã?
Tulbure,ca de tâlhar
Mi-e fiecare gând mai tainic.
Dã-mi din nectarul amar
Ca gestul sã-mi devinã paºnic...

Dupã apus
Sub clar de lunã
Umbre joacã
În piciorul gol.
Orice felinar, lumânare, stea
Strigã mut:
nu m-atinge!
Ceasuri lungi
ªoptesc
Forfot de luminã.
Toamna-plânge:
Doamne…!

Zbor
Cade, surd, sub mare,
înger de cearã.
Ce ciudat!
Pentru o secundã,
cãderea se transformã-n zbor.
Arogantule,
nu te urãsc.
Þine-þi partitura pentru tine!
Eu nu mai sunt aici.
Cautã-þi platformã
De prãbuºire!
Cãci eu..
Nu mai sunt aici.
grafica: Amalia GIUCLEA (VI A)
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CONFIRMÃRI

Aºteptarea lui Z.
Rãu, rãu, rãu. Cei mulþi
umblã orbi prin mlaºtinã. Z. se
ascunde de doctorii nebuni în
Veneþia, la zeci de kilometri
depãrtare de spital. Ceilalþi
bâjbâie prin noroaie ºi Z râde. Iar
îl cautã doctorii unde nu este ºi
Z. se reîntoarce în pântecele
mamei lui.
Sub vãlul matern e forfotã
mare, e carnaval, oamenii poartã
mãºti pictate de diletanþi. Acolo e
un clovn, dincolo un soare ce se
vrea abstract, la dreapta s-a ivit o
semilunã sclipicioasã ºi Z. îi
admirã pe toþi la fel cum admirã
porumbeii din San Marco. Mulþi,
asemãnãtori, gãlãgioºi, mai puþin
cei trei care îl descântã. Z. poate
sã jure cã nu a uitat niciodatã
descântecele naºterii lui. Se
agitã, spune cã nemernicii aceia i-au furat
identitatea, i-au dat un trup ºi l-au trimis la
carnaval. Fãrã întrebãri, fãrã acorduri. S-a
împotrivit, a plâns cum au plâns toþi,
lãsându-se cine ºtie pe unde, aºteptând.
Lui Z. nu i-a plãcut niciodatã carnavalul. A
privit, a ascultat aºa cum fac toþi, ºi apoi a
plecat la spital sã aºtepte.
În salonul sãu, ºi-a rezervat
peretele dinspre nord, înþesat de canale cu
gondole, magazine ºi sticlã murano,

grafica: T
eodora COMÃNIÞÃ (XII E)
Teodora
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grafica: Mihaela STOICA (IX B)

porumbei ºi piaþete. Y. aºteaptã cu faþa spre
peretele estic în frigul siberian ºi printre
îmbulzeala din Sankt Petersburg. Pe X. ºi A.
nu-i cunoaºte. Din când în când, dinspre
pereþii lor se porneºte o ploaie torenþialã ce
se abate violent pe coroane de frunze. Cicã
ei nu aºteaptã, ci sunt aºteptaþi.
Z. ºtie cã toþi sunt cãutaþi de doctori, ºi
nu numai ei, ci ºi ceilalþi din restul saloanelor.
Z. ºtie pereþi prin care se vãd aurorele polare,
ielele sau pãdurile din Amazonia. Uneori, câte
un doctor face o injecþie, dã un
sedativ sau pune o perfuzie. E trist,
oamenii de la carnaval l-au jefuit ºi
umilit. Y. îi face semn doctorului sã
priveascã cerul înstelat din Siberia.
71
Doctorul surâde ºi îi dã un sedativ.
E mai bine sã dormi. Z. îºi potriveºte
perna ºi întreabã:
- Doctore, tu ajuþi oamenii sã
aºtepte? Eu nu mai vreau sã aºtept.
Eu vreau sã mã întorc, doctore. Zimi descântecele naºterii mele ºi
lasã-mã sã mã întorc.
Doctorul surâde ºi îi dã un
sedativ. E mai bine sã te întorci la
carnaval. Între timp, ceilalþi
aºteaptã în spitalul aºteptãrii.

Oana BOGZARU
clasa a XI-a F
71

INVIT
AÞIE LA CUL
TURÃ
INVITAÞIE
CULTURÃ

O invitaþie nepretenþioasã la o lecturã pretenþioasã:

BORGES – SABA
TO
SABAT
DIALOGURI CONSEMNA
TE DE ORLANDO BARONE
CONSEMNATE
Editura Polirom a publicat în 2010
dialogurile a doi dintre cei mai importanþi scriitori
ai secolului XX, Jorge Luis Borges ºi Ernesto
Sabato. Se ºtie cã aceºti doi argentinieni nu au
vorbit mulþi ani din cauza convingerilor lor politice
antagonice. De aceea, unii susþin cã dialogurile
nu au avut, de fapt, loc niciodatã, ci au fost
inventate de scriitorul Orlando Barone, care ia provocat la reconciliere pe cei doi orgolioºi.
Din punctul meu de vedere, aproape cã
nu conteazã dacã sunt sau nu reale conversaþiile
consemnate de Orlando Barone. Dialogurile
sunt o adevãratã cãlãtorie prin cultura ºi
civilizaþia universalã, pornind din Extremul
Orient, trecând prin Europa ºi oprindu-se, firesc,
în America Latinã. Cartea te forþeazã sã ai mereu
mintea treazã, sã nu fii un cititor „leneº”, ca sã
reþii cât mai multe dintre gândurile celor doi
scriitori. Talentul proverbial de a povesti al lui
Borges te furã uneori ºi de multe ori te poþi
pomeni prins în povestirile borgesiene, uitând
care este subiectul dialogului.

grafica: Cora OPREA (VI A)
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Dialogurile au teme clasice: amintiri
despre copilãrie ºi adolescenþã, începuturile
scrisului, visul, arta, Dumnezeu, muzica,
nebunia, genurile literare, etimologia, cele mai
vorbite limbi pe Glob, scriitorii preferaþi. Dincolo
de conversaþiile pline de patos ale celor doi
scriitori argentinieni rãzbate nostalgia timpului
pierdut ºi regãsit doar parþial. Þinând cont cã
sunt consemnãri realizate începând din anul
1974, se remarcã, pe de o parte atitudinea
cumpãtatã datã de înþelepciunea vârstei, iar pe
de altã parte, reverenþa cu care Ernesto
Sabato discutã cu J.L.Borges.
Comentariile fãcute de Orlando Barone
te ajutã sã îþi faci o idee despre starea de spirit
a celor doi scriitori, despre reacþiile fiecãruia
auzind gândurile celuilalt ºi chiar propriile lui trãiri.
Iatã câteva exemple de astfel de comentarii:
Amândoi râd ºi se amuzã, dând noi ºi noi
exemple ciudate; Sabato ºi-a schimbat expresia
ºi acum râde; Borges l-a ascultat cu incredulitate
liniºtitã;Vocea lui Borges, privirea lui pierdutã ºi
poemele m-au emoþionat. Observ cã Sabato
vrea sã adauge acestei tãceri un pic de whisky.
Borges a tãcut. etc.
Faptul cã se discutã despre literaturã ºi
despre domenii cu care aceasta se
intersecteazã, cum ar fi filosofia, nu mirã pe
nimeni, dar sunt interesante ºi dialogurile despre
domenii în care cei doi scriitori nu pot fi
consideraþi niºte specialiºti. Astfel, dialogul
despre muzicã porneºte de la mãrturisirea lui
Borges cã „eu scriu milongas pentru cã îmi plac.
Milonga (n.a. cântec popular sud-american) mi
se pare curajos. Tangoul, în schimb…” Sabato
intervine spunând cã ºtie cã „Domniei Tale nu-þi
place, îl gãseºti prea sensibil.” Recitând versuri
din cântece cunoscute în Argentina, Borges se
întreabã ce muzicã ascultã „tineretul de astãzi”
(n.a.1974). Auzind cã muzica rock, o defineºte
ca fiind „vacarm, zgomot”. Sabato îl contrazice
imediat aducând ca argumente pe Beatles, Joan
Baez ºi Bob Dylan. Borges constatã cu tristeþe
cã tinerii nu mai ascultã jazz, ci doar muzicã
provenind din jazz.
Pornind de la ideile cã „O persoanã care
viseazã e concomitent teatru, actor, autor ºi
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decor” (Borges ) ºi „Când
alegerea e grea.” Se ºtie cã
viseazã, omul e un mare poet,
versurile borgesiene apar
iar când se trezeºte, redevine
uneori în romanele lui
Ernesto Sabato (cum ar fi
un biet om.” (Sabato) cei doi
Despre eroi ºi morminte),
scriitori pornesc o adevãratã
ceea ce aratã consideraþia
dezbatere privind legãtura
lui Ernesto Sabato pentru
dintre vis, artã ºi nebunie. În
Jorge Luis Borges.
timp ce B o r g e s îºi
povesteºte cu multã uºurinþã
Pentru cititorii mai
visele, Sabato mãrturiseºte
tineri, cartea ar trebui sã fie
cã el nu ºtie sã-ºi
un argument pentru
povesteascã visele, dar
perenitatea ideilor care au
capteazã atenþia partenerului
construit lumea de mii de ani
de dialog printr-o teorie
ºi o introducere în literatura
privind relaþia artã-nebunie.
celor
doi
scriitori
Astfel, el considerã cã artistul
argentinieni. Dialogurile
se aflã la începutul nebuniei,
Borges-Sabato mi-au
deoarece „punctul de plecare
amintit de ce îmi place atât
al artei e inconºtientul,
de mult sã citesc ºi de ce
Jorge Luis Borges este
noaptea. Dar artistul se
considerat unul dintre cei
întoarce mereu din noapte,
mai mari scriitori ai secolului
din nebunie, dominându-ºi
XX, J o s é S a r a m a g o
monºtrii în opera de artã.
grafica: Noemi DRAGU (IX C)
numindu-l „unul dintre cei
Nebunul se duce, dar nu se
trei scriitori fundamentali ai
mai întoarce.” Îl dã exemplu
pe William Shakespeare, ale cãrui personaje secolului XX, alãturi de Kafka ºi Pessoa”.
ucid, trãdeazã, violeazã, tortureazã, se sinucid,
De asemenea, aceste Dialoguri sunt un
înnebunesc. Concluzia lui Ernesto Sabato este: exemplu de gãsire a unui echilibru al comunicãrii
„Cât despre cei care nu pot fi Shakespeare, ei dintre doi oameni/scriitori care, deºi aparþin
viseazã noaptea”. Dupã ce Borges îºi aminteºte aceluiaºi spaþiu cultural, au viziuni diferite asupra
de un vis coºmaresc de-ale sale în care un om existenþei, în general, ºi asupra culturii ºi artei,
ce scoate mâna din mânecã are o ghearã în loc în particular.
de mânã, discuþia alunecã spre magie, mituri,
supranatural ºi se încheie cu o trecere în revistã
prof. Maria ZGÃBÂRDICI
a ideilor iluministe ale filosofilor raþionaliºti
francezi. Deºi vorbesc despre perioada
Revoluþiei franceze, este adus
în discuþie Francois Rabelais,
reprezentantul unei alte epoci
culturale, pentru a-l proclama
„ un scriitor spaniol tipic ”
(Borges), „baroc, tumultos, fãrã
mãsurã” (Sabato).
La întrebãrile lui
Orlando Barone, scriitorii aleg
fie sã rãspundã clar, fie sã se
eschiveze
prin
scuze
previzibile. Astfel, la întrebarea
„Ce scriitori te-au marcat pe
Domnia ta, Borges?” rãspunsul
este „ Stevenson, Conrad,
Flaubert… ºi Cervantes”, „Dar
pe Domnia ta, Sabato ?”
rãspunsul este „Pentru cineva
grafica: Mãlina-Maria ZWIRU (VII A)
interesat de întreaga literaturã,
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GERR
Y
GERRY
Cristina BÎLEA
masterand
Facultatea de Film
UNATC
UNA
TC - Bucureºti

Gerry este un film despre viaþã, moarte,
hazard ºi doza mare de absurd care se
întâlneºte în compoziþia existenþelor noastre.
Filmul poate fi privit ºi ca o metaforã a vieþii.
Exact ca doi nou-nãscuþi, cele douã personaje
sunt propulsate direct în poveste. Nu ºtim nici
de unde vin, nici spre ce se îndreaptã. Scopul
lor este imprecis, la fel ca sensul existenþei
umane. Nu se mai pot întoarce, iar la finalul
cãlãtoriei nu poate fi decât moartea.
Personajele sunt doi prieteni care pleacã
în deºert pentru o micã plimbare, sã ia aer. Au o
vagã idee unde trebuie sã ajungã, dar sunt siguri
cã toate drumurile duc spre acel munte. Nu au
mâncare sau apã cu ei pentru cã ieºirea va fi
scurtã. Dar dupã câteva tufiºuri, situaþia se
schimbã radical. Nu mai sunt doi orãºeni naivi
care vor sã dea o ºansã naturii ºi aerului curat,
acum se pune problema dacã natura le va da
vreo ºansã lor. Sunt captivi, iar ceea ce este
îngrozitor nu sunt gratiile, limitãrile cuºtii, ci faptul
cã aceste limite nu se vãd, nu existã. Ce îi þine
prizonieri este imens, natura însãºi.
Ceea ce frapeazã la Gus van Sant este
cã reuºeºte sã te þinã atent ºi implicat, cu toate
cã nu se întâmplã prea multe. Sunt prezentate
doar câteva planuri eºuate ale celor doi de a
gãsi o cale de scãpare ºi lungul, nesfârºitul drum
spre nord. Despre personaje nu ºtim prea multe
lucruri, nici mãcar relaþia dintre ei nu evolueazã.
Deºi sunt într-o situaþie limitã, conflictele lor sunt
minore. Fiind foarte puþin individualizaþi, dau
impresia cã dacã nu ar fi prezenþi pe retinã 103
minute, atât cât dureazã filmul, nici nu i-ai þine
minte. Pânã ºi numele este într-un fel generic,
la Gerry rãspund amândoi.
Dialogurile lor sunt la fel de sãrace în
informaþii, discuþiile trimit în general spre o zonã
absurdã, fantezistã, sau naivo-comicã, de
exemplu, atunci când discutã despre obiceiurile
de împerechere ºi de adãpare ale animalelor.
Dar în spatele acestora se simte adevãrata
dramã, disperarea care creºte. Cei doi luptã cu
ei înºiºi pentru a menþine vie dorinþa de a
continua, dar ºi cu duºmanul invizibil ºi paºnic,
natura care nu se manifestã violent. Deºertul
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doar existã, este acolo unde a fost întotdeauna,
indiferent de prezenþa lor, rece în faþa suferinþei,
veºnic. Cãlãtoria lor se desfãºoarã într-un peisaj
care îþi taie respiraþia.
Sunt cadre lungi, interminabile, norii care
alunecã cu repeziciune sau cei doi mergând,
din ce în ce mai slãbiþi. Unele dureazã atât de
mult, încât lumina se schimbã radical de la
început pânã la sfârºit, dar trecerea este foarte
subtilã, aproape imperceptibilã. Probabil cã aºa
se simte timpul într-o situaþie ca cea datã, orele
sunt dureros de lungi ºi monotone.
Muzica joacã de asemenea un rol
important, fiind în foarte strânsã legãturã cu
starea emoþionalã a personajelor. Este o muzicã
lentã, amorþitã, cu zvâcniri grave, ca niºte
spasme. Pe mãsurã ce trece timpul, cei doi
realizeazã cã nu au prea multe ºanse de a fi
salvaþi, cã moartea este foarte aproape, iar
aceastã revelaþie îºi gãseºte ecoul ºi în muzicã.
Melodia creºte ºi descreºte, iar atunci când pare
cã s-a sfârºit, mai zvâcneºte o datã, la fel ca
speranþa din sufletele celor doi.
Gus van Sant reuºeºte sã te fure
realitãþii ºi sã te introducã în acelaºi timp cu
personajele în lumea pe care el o creeazã.
Relaþia cu spectatorul este foarte abil construitã,
nu poþi fi altfel decât atent, deoarece 103 minute
acolo trãieºti. Un exemplu în acest sens este

Matt Damon si Casey Affleck
Y - 2002) regia: Gus V
an Sant
(GERRY
Van
(GERR
scena în care Gerry, cel slab de înger, îi
povesteºte lui Gerry, cel puternic, cã a gãsit apa
pe care o cãutau de atâta timp. Eºti conºtient
cã nu poate fi adevãrat ºi cã este probabil un
miraj, lucru confirmat, de altfel, câteva secunde
mai târziu. Dar îndoiala ºi speranþa se
transformã într-o stare febrilã atunci când spre
cei doi, care discutã în amorsã, se îndreaptã o
siluetã, care nu este altceva decât imaginea
urmãtoare, dar care în tine este la fel de vie ºi
de adevãratã ca în mintea tulbure a personajului.
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HOMO ZAPPIENS
Pledoarie pentru înþelegerea elevului contemporan
een de la Delft University of Technology, un cercetãtor respectat
Profesorul olandez Wim V
Veen
în ceea ce priveºte ºtiinþa educaþiei actuale, propunea, la începutul anilor 2000, un nou concept
pentru a caracteriza elevul contemporan - HOMO ZAPPIENS.
Homo zappiens s-a nãscut la sfîrºitul anilor ‘80, dezvoltând aptitudini de învãþare pentru o
societate creativã, dar haoticã. Tehnologia a schimbat modul de viaþã al copiilor de astãzi, jocurile
pe computer, Internetul, blogurile fiind parte integrantã a existenþei lor cotidiene.
Cercetãrile din ultimii zece ani au scos la ivealã date greu de acceptat pentru oamenii din
generaþiile mai vechi. De exemplu, în Statele Unite, elevii de liceu – de-a lungul vieþii lor - citesc
5000 de ore, joacã jocuri pe computer 10000 de ore ºi se uitã la televizor cam 20000 de ore; în
2005, în Olanda, într-o singurã zi, ºase milioane de copii au trimis 25 de milioane de mesaje prin
Yahoo Messenger; în fiecare zi, aproximativ 8000 de imagini invadeazã viaþa copiilor. Cred cã
datele pentru România nu sunt departe de cele din þãrile vestice, în sensul cã, deºi 60 % din
populaþia României nu a folosit niciodatã PC-ul, cei 40 % sunt în general oameni tineri, mai ales
adolescenþi. Þinând cont de cele prezentate mai sus, nu e de mirare cã pãrinþii, profesorii ºi toþi cei
care cred cã navigarea pe Internet reprezintã timp investit fãrã câºtig, de cele mai multe ori un
cronofag inutil pentru omul în formare, se plâng de faptul cã tinerii se izoleazã din punct de vedere
social ºi chiar se îmbolnãvesc. Singura lor reacþie este interzicerea sau limitarea timpului de a
utiliza computerul. Din pãcate, prea puþini încearcã sã gãseascã soluþii viabile de a reapropia
elevul de ºcoalã. Sistemul de învãþãmânt, chiar ºi din þãrile dezvoltate este destul de inert ºi de
conservator, miºcându-se lent cãtre o altã viziune asupra educaþiei instituþionalizate.
Cercetãtorul Marc Prensky face o comparaþie între generaþiile anterioare ºi homo zappiens.
Iatã câteva aspecte puse în paralel:

Sunt convinsã cã vor trece mulþi ani, la noi poate câteva zeci de ani, pânã când sistemele
de învãþãmânt vor fi schimbate pentru a rãspunde cerinþelor lui homo zappiens, dar ceea ce putem
face este sã gãsim linia de mijloc, echilibrul între educaþia tradiþionalã ºi ceea ce aºteaptã homo
zappiens când vine la ºcoalã. Poate aºa o sã-l vedem mai puþin interesat de a scrie mesaje în
timpul orei, de a-ºi pune cãºtile pe urechi pentru a asculta muzicã sau pentru a auzi informaþii
transmise on-line, care chiar îl intereseazã.
Homo zappiens nu este zãpãcit, superficial ºi dezinteresat, ci doar nu se mai regãseºte
într-o lume, ºcoala, în care informaþiile ºi formele de organizare ale activitãþilor nu mai corespund
viziunii sale asupra educaþiei. Ora de 50 de minute, materiile de studiu, clasa de 30 de elevi de
aceeaºi vârstã nu par sã mai reprezinte condiþiile optime învãþãrii. ªcolile viitorului ar trebui sã
aibã cursuri de patru ore, cu teme interdisciplinare, tratate de grupuri de 90-120 de elevi, þinânduse cont de achiziþiile fiecãrui elev în parte. Este evident faptul cã un sistem educaþional nu poate fi
schimbat radical în câþiva ani, dar ar trebui sã ne obiºnuim cu ideea cã, pentru copiii ºi adolescenþii
contemporani, ºcoala, aºa cum este ea astãzi, nu mai reprezintã un loc în care sã vinã sã înveþe,
ci doar singura posibilitate de a obþine diplome necesare gãsirii unui job ºi o oportunitate de a se
vedea „pe viu” cu unii prieteni din reþelele sociale virtuale.
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PROIECTE DIDACTICE
Pornind de la doctrina simbolistã, elevilor li s-a cerut sã realizeze o compunere care
respectã spiritul acestui curent literar
literar.. Proiectul a fost propus de prof. Crina Capotã.

Cãlãtoria
Din cascada de ceaþã a vremurilor cu
parfum de pergament se apropie ca un delfin
de lemn corabia cu pânze roºii. Se opreºte
în portul cenuºiu ºi ancora se coboarã ca
un sicriu de fier, ruginitã, ca întotdeauna.

pahare de argint voluptatea ei exorbitantã,
iar ochii de smarald ai fetei îi seduc rând pe
rând ºi, în cabinã, în nopþile cu lunã plinã, le
încrusteazã pe obrajii trandafirii mici tãieturi,
muºcând feroce ca lupul dintr-o cãprioarã,
hrãnindu-se din sângele lor
rubiniu mai dulce ca vinul din
podgoriile elene. Tot mai
frumoasã ea se face ºi Venus
plânge-n ceruri cu lacrimi de
fier învelite în catifea ce cad
pe pãmânt ca ploi reci de
toamnã.
Rând pe rând, toþi, ca
vrãjiþi, se prãbuºesc pe
lespezile
gãlbui.
În
pustietatea sufletului lor, cantr-o oglindã, câte-o sirenã,
iubitã a vreunui vechi poet, îl
cautã pe cel ce-i cânta trupul
învelit în satinul moale ca
nisipurile Babilonului. Cântec
de iubitã, înlãnþuitã de
stâncile plumburii, lãsatã
grafica: Oana DUL
VARÃ (XII E)
DULV
hranã albatroºilor turbaþi de
frumuseþea ochilor albaºtri, rãsunã ca un
Rãsunã cântec tainic de lirã ºi în aer se ecou din strãfundurile aurii ale sufletelor de
disipeazã miros de trupuri de femeie. Poeþii poet pânã în abisurile de smoalã ale mãrii.
zeci ºi zeci, unii triºti, iar alþii beþi, se adunã
Stau întinºi în faþa ei, palizi, ca
dintre stânci îngrãmãdindu-se pe cheiurile pelerinii deºertului în faþa zeitãþii adulate.
de lemn. Pe puntea cu lespezi de cedru, ca Icoana ei e gheaþã, icoana ei e foc ºi inima
o Semiramidã a mãrii, e o tânãrã femeie. Stã le-ngheaþã ºi sufletul le arde. Se topesc ca
nemiºcatã ca statueta vechilor amazoane niºte lumânãri de cearã ºi se întãresc ca
pãgâne. Pãru-i roºu ca o vãpaie însângeratã niºte statui arãmii, prãbuºindu-se ca zeci de
curge peste sânii ca douã piersici parfumate, coloºi din Rhodos în verdeaþa otrãvitoare a
acoperiþi de pânza de satin ce-i învineþeºte mãrilor, pradã sirenelor ºi marinarilor nebuni.
de sãrutãri. Ochii verzi ca smaraldele Iar sufletele lor, mici perle sidefii ce se
Semilunei seduc, iar coapsele-i sculptate de rostogolesc pe puntea prãfuitã, lucesc ca
Fidias se unduiesc in briza mãrii. Poeþii, fulgerele ºi miros ca iarba proaspãtã.
uimiþi, bãlai, cu ochii ascuþiþi, se urcã pe
Iar ea, statuie veche ºi frumoasã, ce
punte cântându-ºi toþi ultimul drum. Ancora colier de perle-ºi poartã, se îndreaptã spre
se ridicã din hãurile argintii ºi corabia cu alte porturi cu alþi poeþi ºi alte fete cu ochii
pânze negre navigheazã spre larg.
de tãciune, ºi buze de jar vor sãruta urmele
Fete tinere cu ochii de cãrbune ºi altor artiºti rãtãciþi...
buze de jar sãrutã urmele lãsate în nisip ºi
þipã, dar ei nu se uitã înapoi. Corabia pluteºte
Leonard ENACHE
pierdutã în braþele de spumã ale lui Neptun.
clasa a XII-a E
Poeþii stau ºi scriu ºi beau, sorbind din
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Scrisoare de despãrþire

grafica: Amalia GIUCLEA (VI A)

ºi e plin oraºul de vãduve din cauza
petalelor de roze!
ªi nu te mai urca precum un pãianjen
din colþul uºii sã-mi împleteºti tu mie firul
vieþii, pentru cã þi-am spus detaliat cã nu-mi
plac zilele de dantelã sau nopþile în voaluri,
cã prefer minutele sã-mi fie gheme de lânã,
sã mi le desfãºor cum vreau eu!
ªi, ca sã fiu sincer pânã la capãt, ai
râsul mult prea galben, ai palme mult prea
roºii, obrajii indigo, pãrul smolit de ape,
degetele dispersate, gândurile transparente
cu gesturi aferente ce mã-ngheaþã.
ªi buzele tale blonde îmi sorb searã
de searã sufletul cu miere, turnând în loc
doar fiere ºi mâinile mã mângâie absente ºi
orfane, purtând cuvinte pline de intenþii
profane.
Deci te-ntreb:
Cum poþi an de an s-aºezi pe-aceeaºi
etajerã setul de porþelanuri chinezeºti sub
motivaþia vagã cã ãsta e simbolul ce ne
leagã? An de an!
Cã ele nu s-au spart ºi nu s-au prãfuit,
cu meticulozitate mereu le-ai ceruit? An de
an!
Cã, de nu m-ar fi aºteptat încã un an
ºi-o lunã, scrisoarea asta lungã nu ar fi fost
postumã!

Te rog, nu-þi mai da cu parfum de nori,
ca sã aduci mereu a ploaie, cã de la atâta
umezealã am rãcit ºi-am prins ºi igrasie!
ªi nu-þi mai vopsi pasul în albastru,
pentru cã ºtim amândoi cã nu vei putea
vreodatã sã fii aºa!
ªi nu-mi mai vorbi mereu cu tonul
ãsta portocaliu, cã întunericul meu din casã
te incomodeazã, pentru cã înþelegerea nu
ne-a fost aºa!
Tu þi-ai adus sofaua de piele cu
franjuri roºii ºi carpetele orientale ºi fotoliile
cu braþe de fildeº din Africa ºi vasele albe
de Murano, ce le-ai primit drept zestre. Biroul
Oana DUL
VARÃ
DULV
de fag de la bunici, covoarele persane, verzi
clasa a XII-a E
ca mlaºtina, ca sã ne inunzi holul cu un
heleºteu, candelabrele de
la anticariat ºi lampa cu
ciucuri de cristal, pe care ai
insistat sã o punem în
camera de zi.
Eu mi-am adus
întunericul ºi liniºtea.
ªi þin sã-þi amintesc
cã liniºtea mi-ai luat-o de
când ai instalat patefonul
cel dogit cu niºte colþuri
roase, s-asculþi din Wagner
ºi Chopin când ºi cum îþi
place.
Nu mã dezaproba cu
pleoapele-þi ascete!
Nu mã hipnotiza cu
umbrele-þi violete!
ªi nu-mi mai pune
crini pe noptierã, cã
grafica: Oana DUL
VARÃ (XII E)
DULV
rãspândesc boli ºi nevroze

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

77
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Elevilor li s-a cerut ca, pornind de la untext celebru, sã scrie un scenariu
cinematografic. Proiect propus de prof. Daniela Plãiaºu.

Lacul

(scenariu)

Scena 1
Lacul în prim plan. Barca scârþâie. Luna
coboarã încet. Ceasul bate ora 21.00. Pe
marginea lacului, într-o cãsuþã modestã îºi
aprinde lampa, Mihai. E un tânãr de aproape 21
de ani, înalt, brunet, cu ochii negrii ºi trãsãturi
fine, dar cu faþa neobiºnuit de palidã. Din când
în când îºi trece mâna prin pãr apoi de mai multe
ori, tremurând, peste frunte. Pune mâna stângã
pe scaun, îl rãsuceºte, se învârte într-un cerc,
apoi priveºte pe geam. Lacul încãrcat de nuferi
galbeni, strãlucitori se unduieºte sub lumina unei
luni înfiorãtoare ºi palidã. Norii curgeau ca o
perdea neagrã, permiþându-le stelelor sã-ºi joace
rolul pe magnificã scenã a cerului nopþii.
Scena 2
O barcã pluteºte încet. În barcã un
barcagiu bãtrân:
- E a treia zi în care stã ºi priveºte pe
geam cu lampa aprinsã. Sãracul Mihai, bãiat
tânãr! Cãrþile îi furã minþile. Pãcat... spune
barcagiul abãtut.
Pe malul celãlalt al lacului un alt
spectator, fidel al acestui magnific teatru al
luminilor cereºti sta nemiºcat. Este câinele, care
din când în când latrã spre luna plinã.
Scena 3
O siluetã subþire se strecoarã printre
copaci. Se vede doar o umbrã unei femei. Pãrul
lung ºi buclele uriaºe îi acoperã faþa. Din spatele
geamului, Mihai o vede. Ea se întoarce
tremurând. Se privesc fix în ochi. Din ochii lui
negri, fermecãtori, se scurge o lacrimã. Ochii ei
albaºtrii sclipesc intens. Îºi trece mâna prin pãr,

grafica: Irina CHRIÞÃ
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îºi aºeazã rochia lungã, apoi dispare. Timid, dar
cu paºi mari ºi siguri, Mihai deschide uºa
strigând:
- Stai! Ne desparte doar lacul. Vino! Dar
lacul... ce frumos este astãzi lacul...
Tãcere. Barcagiul se întoarce din partea
opusã a lacului:
- Aþi pãþit ceva? întreabã el, prefãcându-se
îngrijorat. Privirea însã îl trãdeazã ºi întoarce
capul zâmbind.
- Nu am pãþit nimic. Ai vãzut ce frumoasã
este? Ai vãzut-o?!
- Cred cã ar trebui sã dormiþi mai bine.
Nopþile lungi ºi poeziile alea pe care le tot scrieþi...
Domnule Mihai... Mihãiþã! Vã spun ca un tatã.
Cãrþile alea nu fac bine.
- Eºti la fel ca toþi ceilalþi, Pavel! Spuse
Mihai indignat.
Privirea îi era furioasã ºi vocea i se oprea
în sec cu fiecare cuvânt pe care îl rostea.
- Nu te mai cunosc, Pavel. Poeziile sunt
tot ce am pe lumea asta! Tot ce iubesc, ce simt
pânã în adâncul sufletului meu. Acum ºi pe ea o
simt... Dar o simt altfel, ca pe o mânã
transparentã care îmi furã inima...
Apoi pleacã.. Calcã peste frunzele rupte
de furtunã din seara precedentã, le zdrobeºte,
apoi mai calcã o datã sã le audã foºnind.
Urmãrile ploii încã se mai vãd. Vântul foºneºte
printre trestii. Apa scoate un sunet straniu. Mihai
se plimba cu mâinile la spate, întorcând capul
ºi uitându-se din când în când spre copaci.
Deodatã, în liniºtea profundã, se aude un glas
impunãtor:
- Mihai, Mihai, stai!
Fugind parcã de glasul aparent
necunoscut, Mihai se îndepãrteazã. Un ecou
puternic se aude însã:
- Mihai, fugi de mine? Sunt eu, cel mai
bun prieten al tãu. Nu mã mai cunoºti? Nu
te uit eu aºa uºor, chiar dacã te retragi la
þarã, în casa asta de pe lac.
- Scuze. Mã gândeam la... Mã gândeam.
ªi nu te auzisem.
Cei doi îºi dau mâna. Darius nervos:
- Hai bonjour. Da’ aºa mã primeºti? Ieri
am venit de la Paris. Poezia ta, aia cu
iubirea necunoscutã a avut un succes...
Eºti bun! Trebuie sã recunosc cã eºti bun.
Tãcere.
- Când eºti bun eºti, ce sã-i faci? Revista
Colossal a publicat-o deja. Editorul ãla,
prietenul tãu, e mândru de tine. Când am
plecat mi-a zis: „Dacã îl vezi pe maestru
zi-i cã îl pupã sor’mea, Titi. N-a putut sã-l
sune. E ocupatã cu pregãtirile. O ajutã Mimi.
A zis cã-l sunã ea.”ªi eu þi-am zis. Da? Sã
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nu uiþi! Sã-i zici lui David cã þi-am zis. În ultimul
timp nu mai are încredere în mine.
Mihai e absent. Privirea îi fuge spre lac,
spre copaci. Darius îi pune mâna pe umãr ºi îl
întoarce încet.
- M-ai auzit? Cred cã Pavel avea
dreptate. A zis el cã eºti rãu. Credeam cã
epidemia de la oraº a ajuns ºi aici, dar vãd cã
nu e asta. Eºti bine?
- Voi fi.
- Mã îngrijorezi. Pe bune. La Paris... Sã
vezi viaþa frate! Tu cum ai mai dus-o?
- Dacã ea nu vine...
- Care ea? Titi? Stai liniºtit. Matilda te
aºteaptã. Are David grijã de ea. Zicea ºi Mimi
cu vreo douã zile în urmã cã pleacã, cã are
treabã. Mimi... frumoasã fatã!
Darius râde în hohote. Se opreºte brusc.
- Mihai, nu eºti bine. Povesteºte-mi!
- Mai bine nu. Aº vrea sã fiu singur... ªtii... eu
am venit aici sã fiu singur. Zici cã mi-au publicat
poemul?
- Da. Þi-am zis doar.
- Mai bine nu îl dãdeam. E în zadar. Ea
nu vine. Ea tot nu vine...
- Mihai, ne cunoaºtem de-o viaþã. Îþi zic
eu frate ca o sã înnebuneºti aici. Ce nebun ar
mai sta aici singur?
- Pleacã, Darius! Strigã-l pe Pavel sã te
ducã înapoi.
- ªtiam eu cã aºa va fi, frate. De aia nici
nu mi-am adus valiza.
- Darius, sunt aºa de obosit! Cum mai
sunt zilele la oraº? ªtiu... cãlduroase. Aici e
destul de bine. Teatru? A mai fost teatru? A nu...
Uitasem cã mi-am luat ºi eu bilet pentru
sãptãmâna viitoare. Nu mã urî! Am început sã
scriu din nou ºi voi rãmâne aici pânã când...
- Pânã când vei înnebuni. Îþi zic eu frate
cã nu e lucru curat. Mi-a zis Pavel cã visezi o
femeie. Ai grijã cu femeile...
Faþa lui Darius pare serioasã. Furios
Mihai strigã:
- Pleacã! Sã te duci de unde ai venit.
Acum! Acum am zis!
Darius pleacã speriat. Aleargã privind din
când în când spre Mihai. Se aude vocea lui
Pavel, apoi zgomotul frunzelor. Barca se
îndreaptã spre cealaltã parte a lacului.
Scena 4
Mihai în prim plan. Îºi trece mâna prin
pãr. În camera lui goalã, pendula ceasului bate
12 fix. Lampa se miºcã. Pe perete se vede o
umbrã. El îºi întoarce privirea spre casã. Umbra
nu se mai miºca. El se aºeazã pe iarbã
spunându-ºi:
- Astã searã dorm aici.
Cu paºi mari, se îndreaptã apoi spre
casã. Se aude un foºnet printre copaci:
- Tu eºti? Întreabã el.
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Tãcere. Natura îi rãspunde însã prin
sunetul lacului. O bufniþã zboarã deasupra lui,
se oglindeºte în lac apoi se înalþã spre lunã.
Barca încã scârþâie pe lac. Mihai pune mâna pe
uºã. Se mai uitã o datã în spate, apoi împinge
uºa cu putere. Lampa era spartã. Lumina difuzã
din camerã era înspãimântãtoare. Pe jos, cioburi
mãrunte sclipesc. Chibritele sunt aruncate pe
masã. Luna plinã se oglindeºte în ceasul
transparent de pe perete. E trecut de 2.
Oarecum speriat, Mihai îºi ia o pãturã. Un miros
înþepãtor de var îl dezgustã. Mirosea a naftalinã.
Îºi aduse aminte de vorbele lui Darius:
- Când te vei cãsãtori cu Matilda vei fi
mult mai ordonat!
Prefãcându-se cã nu îi pasã de
gândurile lui, Mihai aduna repede chibritele, ia
pãtura, cãrþile ºi deschide uºa:
- Prea mult praf. Aºa e peste tot, spuse el
aproape neauzindu-se.
Uºa în prim plan. Vântul o loveºte cu
putere. Se aude un zgomot infernal. Din
depãrtare se aude lãtratul unui câine.
Mihai îºi întinde pãturã cu o oarecare
teamã. Îi e ruºine de el însuºi. Se gândeºte la
Matilda:
- Dar nu pot sã o iubesc!
Vântul îi suflã pãrul. Lumina lunii îi
îndulceºte trãsãturile. Cãmaºa i se lipeºte de
corp. Ridicã mâna:
- Vine toamna, îºi zice melancolic. Toate
vin ºi toate trec, numai eu rãmân singur mereu.
Începe sã râdã în hohote. Melancolia lui
îl dezgustã. Întinse cartea, schiþã câteva versuri
pe ultima paginã: „Lacul codrilor albastru...”. Însã
noaptea devine tot mai rece. Se acoperã cu
pãtura pânã la genunchi. Printre copaci se aude
un foºnet. Obosit, cu cartea în mânã îºi aprinde
un bãþ de chibrit zicându-ºi:
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- Dacã am putea fugi doar noi doi! De ce
te iubesc oare? Dar tu ... nu mai vii. Sufãr ºi cu
toate acestea te iubesc. Ce om suferã dupã o
persoanã care nu îl iubeºte?
În minte îi rãsuna cuvintele lui Darius:
„Îþi zic eu frate ca o sã înnebuneºti”.
- Poate avea ºi el dreptate. Numai lacul
mi-a mai rãmas. Ce frumos este lacul. Lacul cel
albastru...
Lacul în prim plan. Vântul leagãnã barca
rãmasã singurã. Mihai pune capul pe iarbã ºi
adoarme. Dintre copaci, îmbrãcatã într-o rochie
lungã, diafanã, soseºte ea. Cu paºi micuþi, dar
siguri, se apropie de el. Vântul se înteþeºte. Ea
îºi strânge un colþ al rochiei cu mâna. Tremurã
de frig. Avea buzele vineþi ºi cu toate acestea,
se apropie de el:
- ªi eu te iubesc, îi ºopteºte ea. Te
iubesc de mult! Dar nu trebuie, de aceea plec.
Lacul... ce frumos este lacul! El va fi, el!

Se apropie încet, îl sãrutã pe frunte, îi
încheie cãmaºa, îl acoperã cu pãtura apoi îi ia
cartea din mânã. Cu mâna tremurând, pe prima
paginã îi scrie:
- ªi Mimi te-a iubit ºi te va iubi, când lacul
o va purta în visurile tale. Semneazã, plângând,
Mimi.
Lacrimile îi curg necontenite. Îl priveºte
pentru ultima datã, apoi se îndepãrteazã. Se
apropie de lac, se apropie ºi mai mult. Rochia
se udã. Afarã e frig. Soarele rãsare. Cerul devine
mai albastru. Câinii latrã în deapartare, vântul
miºca firele de iarbã. Ea s-a dus...
El, ridicã mâna spre cer, atinge cartea
ºi, cã trezit dintr-un vis, îºi spune:
- ªi Mihai te-a iubit.
Apoi adoarme.
Pe lac rãmâne Pavel barcagiul. ªi barca
e cutremuratã de undele albe ale lacului...

Ica DUMBRA
VÃ
DUMBRAVÃ
clasa a IX-a F

Învãþarea prin proiecte
În acest articol aº vrea sã prezint un curs
deosebit ºi anume „Project Learning Institut”,
desfãºurat prin Academia Oracle, la care am
participat din luna decembrie 2009 pânã în
februarie 2010 ºi care este diferit de orice alt
curs de metodicã ºi specialitate la care am
participat în ultima vreme, prin faptul cã mi-a
permis sã experimentez tehnici de organizare
a procesului de învãþare, printr-o abordare
proprie ºcolii americane.
Instruirea profesorilor, selectaþi la
aceastã formare pe baza proiectelor dezvoltate
anterior pe platforma educaþionalã ThinkQuest,
a cuprins 60 de ore online ºi 28 de ore
desfãºurate pe parcursul unei sãptãmâni la
Colegiul Naþional „Tudor Vianu”, Bucureºti, sub
îndrumarea trainerilor Istvan Budai din România
ºi Courtney Bein din SUA.
Obiectivul central al formãrii a fost
studierea tehnicilor învãþãrii prin proiecte. Astfel,
pentru a realiza, conform standardelor
educaþionale actuale, o activitate de învãþare
prin proiecte este necesarã cunoaºterea ºi
parcurgerea unor etape obligatorii, într-o
anumitã succesiune, precum ºi integrarea
competenþelor cheie ale secolului XXI: gândirea
criticã, creativitatea, lucru în echipã,
interculturalitatea, comunicarea, tehnologia,
autoghidarea în lucru.
Aceastã tehnicã de învãþare am aplicato cu succes la disciplina opþionalã „Cunoaºterea
mediului informaþional prin noile tehnologii”, la
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clasa a VII-a, din cadrul Colegiului Naþional
„Unirea”, an ºcolar 2009-2010, prin includerea
unitãþii de învãþare „Tehnici de prelucrare a
imaginilor digitale”, într-un proiect desfãºurat pe
parcursul a 6 ore. Intitulat „Comunicarea în
mediul virtual” proiectul a vizat urmãtoarele
obiective:
- Învãþarea unor tehnici de prelucrare a
imaginilor digitale
- Întegrarea imaginilor prelucrate în
prezentãri proprii (blog, site, Chat)
- Determina comportamentul corect al
elevilor în mediul Internet
Întrebarea esenþiala menitã sã
declanºeze procesul de învãþare a fost: ªtim
sã formulãm ºi sã interpretãm corect mesajele
Internet? Prima etapã, etapa de evaluarea
iniþialã, a oferit informaþii referitoare la nivelul de
cunoºtinþe al elevilor comparativ cu nivelul
necesar desfãºurãrii optime a proiectului ºi în
ce mãsurã, în curricula actualã, pânã la clasa a
VII-a, apar conþinuturi ce vizezã discuþiile online, regulile elementare de comportament în
comunicare via Internet, noþiuni de protecþie ºi
securitate.
Ca elemente noi, introduse în
proiectarea unitãþii de învãþare, menþionez la
strategia organizãrii în echipe, modalitãþi de
gestionarea a conflictelor ºi gradul de libertate
(100% - autoghidare, 0% - totul condus de
profesor, combinat), care trebuie precizat în
funcþie de componenþa grupului. În planul de
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PROIECTE DIDACTICE
lucru operaþional, care cuprinde activitãþile,
datele calendaristice, rolurile participanþilor,
competenþele ºi produsele finale ale elevilor,
aºteptate în urma desfãºurãrii proiectului,
obligatoriu trebuie prevãzutã o „Întâlnire
specialã” - care permite interacþiunea grupului
de studiu cu oameni ce le pot oferi informaþii
esenþiale în dezvoltarea proiectului ºi
„Celebrarea” - care presupune prezentarea

Galeria de emoticoane astfel realizatã a
fost utlizatã de fiecare elev pentru ilustrarea
poveºtilor, creaþii proprii: „Ce-i cu Andy?”, „Viaþa
unui fluture”, „Un conflict de interese”,
„Purceluºul verde”, „Masca realitãþii”, „Balul
anual al emoþiilor”, „Povestea celor 3 copii”.

rezultatelor muncii echipei în faþa unui public
extern.
Întâlnirea specialã din cadrul proiectului
„Comunicarea în mediul virtual” a fost
programatã în vederea definirii emoþiilor de bazã
ºi a modului de manifestare ale acestora în viaþa
realã. D-na psiholog Alina Vulpe, invitata
specialã, i-a îndrumat pe elevi sã defineascã,
sã descrie principalele emoþii, sã recunoascã

denumirile diferitelor emoþii pozitive ºi negative,
sã distingã între cele ºase elemente
componente ale emoþiei ºi sã utilizeze modalitãþi
potrivite de exprimare ale acestora.
Aplicând tehnicile de lucru deprinse pe
parcursul lecþiilor de prelucrare digitalã a
imaginilor, prevãzute în proiect, ºi ceea ce au
înþeles din cadrul dicuþiilor referitoare la
problematica emoþiilor, elevii clasei a VII-a au
realizat câte o micã imagine, emoticon, care sã
exprime câte o emoþie din cele discutate.
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Toate materialele: fotografii, filme, imagini
scanate sau prelucrate digital, materialele
elaborate de fiecare elev, au fost postate pe
platforma ThinkQuest prin instrumentele
specifice platformei.
În propunerile cu privire la modul cum ar
trebui sã decurgã etapa de Celebrare, elevul
Munteanu Andrei scria: „Ar fi frumos dacã la
întâlnirea finalã am putea sã invitãm ºi persoane
din exteriorul proiectului, de exemplu
profesoarele ºi profesorii din ºcoalã. Altã
sugestie ar fi ca aceastã întâlnire finalã sã nu
se desfãºoare pe parcursul unei singure ore,
pentru ca toþi profesorii sã poatã admira ce am
facut noi.” Învãþarea prin proiecte presupune
tehnicã, timp, efort ºi pasiune, dar acest mod
de lucru este preferat de elevi ºi cred cã ºi din
acest motiv tot mai mulþi profesori o introduc în
metodele de lucru la clasã.

prof. Marilena OPREA
81

PAGINA GIMNAZIULUI

(Pildã:)
Din seva apei madone
Pruncul rãsãri din mare în a ºaptea zi a
sãptãmânii. La primul avânt, la întâia destãinuire
oniricã a mâinilor, îngerii dansarã în jurul sãu,
strigând „Eli! Eli!” ºi aruncându-i pe piept petale
de zambilã.
Scãldându-l în apele madone ale
Iordanului, îi priveau ochii prea lucitori. Era ceva
tainic în ei, se desprindeau scântei demonice.
Pânã ºi trupul lui îi ducea la marasm ºi îi
împingea în patimã. Mai erau douã scufundãri
pe care numai oamenii le puteau face. Atunci,
îngerii realizarã cã arhanghelii Mihavsta ºi
Gabivsta lipseau pentru întâia oarã la un ritual
de scãldare a nou-nãscutului. Atunci, chiar
atunci... se petrecu minunea. Începuse ca o
adiere blândã. Cerurile Se desprinserã, tunase
ºi plouase, apoi au apãrut arhanghelii Mihavsta
ºi Gabivsta în câte un colþ al vãzduhului.
- Adevãrat vã zic vouã ca azi aþi pãcãtuit.
Nu ºtiaþi oare cã astãzi e Ziua Odihnei? Nu e
sâmbãtã? De ce Mã supãraþi?
Nu era glas desprins din gurile
arhanghelilor, cãci prea multe tunete ºi vorbe
migãloase ºi pline de bunãtate ieºeau din El.
Atunci, o femeie cu pãrul lung pânã la ºolduri se
apropie de locul scãldãrii pruncului.
- Dar de ce? Ce rãu am fãcut dacã am
îmbãiat un nou-nãscut?
- Acela, nu-i de-al Meu, porni cu un
scrâºnet Graiul.
- Poate fi al altcuiva, dacã numai Tu eºti
Creator?
- Oameni necredincioºi, dar cât timp sã
vã mai aºtept? Oare din voi s-a nãscut? Din voi
purcede? Urmã o pauzã, dupã care adaugã:
Unde l-aþi gãsit?
Cerurile Se închiserã. Eva luã pruncul
în braþe ºi fugi împreunã cu bãrbatul ei departe,
în pãdure, sã se ascundã. Simþea cum ceva se
rupse din sufletul ei, ca ºi cum recunoºtea cã Îl
supãrase ºi se mustrã pentru fapta ei prin care
Îl mâniase. Fiecare rasuflare-i pãrea un suspin
adânc ce-i irita cugetul încãrcat de viclenie,
pãtrunzând-o pânã în profunzimile sufletului.
- Adam, noi îl vom creºte pe acest copil.
- Stai, dar nu a spus sã nu ne atingem
de el? Dacã are dreptate, dacã nu e al nostru ºi
vine de altundeva?
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- De unde sã ºtiu eu? Poate are
dreptate. Dar dacã n-a venit de la noi, atunci de
unde a venit? Adam tãcea.
- Adame, nu sunt eu femeia ta? Nu pe
mine trebuie sã mã asculþi?
- Dar de unde ºtii tu cã e bine ce facem?
- Ceva îmi ºopteºte asta. Cred cã e de
bine. Haide!
Bãiatul devenea tot mai sprinten. Mergea
cu tatãl sãu la vânãtoare, omora capre, vite,
doar de ºerpi nu se lega. Îl fermecau când se
încolãceau pe trupul sãu ºi îl strângeau. Îi
dãdeau o stare de beatitudine, durerea se
transforma în plãcere ºi în dorinþã, ºi îl atrãgeau
ºi mai tare. Pentru el, tot ceea ce însemna rece,
era cald, iar ceea ce însemna cald, pentru el
era rece. Când Eva îi dãdea mâncare, îi spunea:
- Jessahad, parcã nu ai fi de-al nostru!
- Poate cã nici nu sunt, mamã, cine ºtie?
Eva înghiþea în sec ºi se uita înspre Adam.
Comunicau prin priviri adesea.
- Ce faceþi?!

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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grafica: Irina CHIRIÞÃ
Ambii se arãtarã nedumeriþi, deºi bãnuiau ce
insinua Jessahad.
- Ce?! Râdea rupând o bucatã mare din
carne. Mereu vã uitaþi aºa unul la altul. Ce vã
spuneþi?
Nu rãspundeau niciodatã. Cum i-ar fi
putut explica asta unui copil de doisprezece ani?
Era micul lor secret. Liniºtea devenea ºi mai
apãsãtoare pe mãsurã ce se prelungea.
Jessahad renunþa repede, dar spera cã toate îi
vor fi dezvãluite într-o bunã zi ºi cã va dobândi
ºi el cunoºtinþele celor mari.
Apropierea împlinirii celor treisprezece
ani ai bãiatului îi bucura pe ambii ºi, deºi nu
obiºnuiau sã îi dãruiascã ceva, acum se
hotãrâserã sã îi caute un lucru cu adevãrat
preþios pentru el.
- Ia te uitã, Adame, fiul nostru! Bãrbat e
de-acum!
Adam nu adaugã nimic dupã ea.
- Mulþumesc, mamã! E într-adevãr
frumos.
- Sunt mândrã de tine.
- Ce?! De ce te uiþi aºa la mine?
Femeia clipi de mai multe ori. Respirã.
Ar fi vrut sã îl îmbrãþiºeze, dar se temea.
- Iar ai sclipirea aia în ochi. Uitã-te ºi tu,
Adame!
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Ca întotdeauna, bãrbatul îngâna destul
de abãtut afirmaþia. Vedea strãlucirea din ochii
lui care îl înþepa puternic. Avea o senzaþie de
fierbinþealã în tot corpul, ca ºi cum himera din
lãuntrul lui Jessahad îi împungea coapsele.
Adesea se regãsea într-o stare de acest fel, însã
numai el o cunoºtea. Eva nu.
- Mamã, întotdeauna mâncãm aceleaºi
lucruri. Eva îl privi în fugã, Adicã... de ce nu ne
atingem ºi de pomul acela minnunat din
Grãdinã?
- Te referi la mãr?
- Da, adãugã cu un glas rãpit de o
frumuseþe diabolicã. De ce nu mâncãm niciodatã
din el?
Adam nu era. Eva primi cu entuziasm.
Plecã împreunã cu Jessahad spre locul în care
se afla pomul, dãnþuind ºi sãrind în miracolul
desoperirii acestui ceva la care niciodatã nu se
gândise ca la un mijloc de hranã. Era pe înserate,
aºa cã trebuiau sã se grãbeascã. Priveliºtea
mãrului îi extazia, acoperindu-i cu veºmântul
unei fericiri exterioare înmiresmate de flori de
argint. Acum, trecutul nu mai însemna nimic
pentru ei; dar nu pentru ei, ci pentru Eva.
Jessahad se apropie de trunchiul mãrului
rãsãritean, presãrat cu praf de stele. Îi atinse
ramurile cuprins de o nebunie trupeascã, ca ºi
când mãrul i-ar fi fost nevastã.
- Stai! Ce faci?
Jessahad se opri din mângâierea acelui pom.
- Domnul a zis sã nu mâncãm din el.
- De ce? Demiurgul þi-a zis asta?
Femeia ridicã tãcutã din umeri.
- Ce rãu am face?
- Nu ºtiu, sã-l întrebãm ºi pe Adam.
Bãrbatul cioplea o ramurã de cireº, rãpus
de toropeala acelei zile.
- Adam! Adam!
Schimbarã priviri zãbovite, alunecând
virgine pe chipurile lor tinere.
- Jessahad spune cã putem sã luãm din
mãr!
- Cum? Ai uitat de ce a zis Domnul ºi te
închini acum acestui copil? Jessahade, nu team învãþat noi sã Îi respectãm Legea?
Îl trase spre el, zguduindu-l bine.
- Adame, ce faci?
- Dumnezeu avea dreptate! Nu trebuia
sã îl luãm cu noi!
- Sat... Sati... Satini...
- Ce spune?
Într-adevãr, copilul avea o voce uscatã,
adâncã ºi vorbea într-o limbã strãinã.
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grafica: Mãdãlina NEAGU (IX B)
- Sat... Sati... Satini...
- Cred cã spune sã mergem ºi sã
mâncãm.
- Oh, într-adevãr, este minunat!
Jessahad îºi ispitise pãrinþii sã ia din mãr.
Se înfruptau cu o poftã diavoleascã, dementã,
parcã în toatã fiinþa fiecãruia pãtrundea spiritul
bãiatului ºi îi smintea la nesfârºit, cãci merele
erau roºii.
- Luci... Lucife... Luciferi...
- Ce zice?!
Atunci, tot pomul acela splendid se
transformã într-unul sãrãcãcios, cu crengile
înfrânte de lucirea din ochii copilului. Respirau
cu greu, rãpuºi de izbânda acestuia ºi plini de
beatitudine.
- Ce-aþi fãcut, oameni? Nu v-am zis sã
nu luaþi din mãr? Ce v-a fãcut copilul acela?
Privirã unul la altul, observând cum
venele li se despart ºi clocotesc, dând sã iasã
afarã. Izbucnirã dintr-odatã, trãdându-le trupurile
pline de pãcate.
- Ce se întâmplã?
- Aþi pãtimit. Bãrbat ºi femeie... Nu v-am
spus oare cã nu e de-al Meu?
- Iartã-ne, Te rugãm!
- E oare cu neputinþã Sus sã vi se ierte
pãcatele? Dar o sã vã curgã sângele în vecii
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vecilor. ªi nu doar vouã, ci tuturor urmaºilor
voºtri.
- Ce e sângele?
Nu le mai vorbi. Trebuiau sã se descurce
singuri. ªi Cerurile Se închiserã, iar fulgerul îl
lovi pe Jessahad, dezvãluindu-i adevãrata
înfãþiºare. Era roºu, plin de cenuºã ºi de arsuri
pe coapse. Gloria acelei zile se stinse. Satan
obþinuse cu adevãrat izbânda. Triumfase.
Triumfase cu un singur gând. Dar nu era
aceasta biruinþa finalã. Rãul învinse, însã nu
pentru totdeauna.
„... Copilul cobora din cer, fiind purtat
agale de douã aripi ce pãreau a fi chipurile pure
ale lui Asoka Maurya ºi Chandragupta. Plutea
într-un chip atât de simplu, curat, dar pãrea dus
de doi îngeri. Dar nu erau îngeri, ci doar doi
suverani hinduºi. Iar soarele îl scãlda în toatã
spledoarea sa ºi, deºi îl ardea, nu simþea nimic.
ªi nu plângea.
- Uitaþi-L! E Iisus! Doamne, ce minune!
Toþi se apropiarã de fântâna lângã care
se aºezase copilul. Unii îl întrebau dacã e
Sfârºitul, alþii se închinau ca besmeticii la el. Dar
ei nu cunoºteau cã sub acea întrebare seraficã,
se ascundea cel pe care Satan îl trimise sã
înºele lumea. Numai el ºtia adevãrul. El, Elnahie,
care scrijelea în piatrã o stea cu cinci colþuri.
Doar el. Îºi scria ideile ºi învãþãtura pe o coalã,
Legi care se aflau în Scripturã, însã nu erau
respectate de toþi. ªi scria aºa: “Sã nu vã
închinaþi la idoli ºi sã nu vã încredeþi în berbeci
ºi în fecioare false, cã alea au sã vã ardã
sufletele. ªi icoanele sunt închipuiri drãceºti. Nu
munciþi sâmbãta, cã e ziua în care Domnul S-a
odihnit. Cine v-a zis vouã cã trebuie sã vã
odihniþi duminica? Sã nu fiþi desfrânaþi ºi nici
malahieni. Primiþi credinþa, cã numai Dumnezeu
e Creatorul! Credeþi în El ºi sã nu mai slujiþi la
toate sculpturile! Cãutaþi ADEVÃRUL în
Scripturã! Atât vã zic, ca sã ajungeþi în Rai.“ Cu
adevãrat cã cel care îºi fãcuse arãtarea în chipul
acela minunat nu era Iisus, cãci diavolul
lucreazã ca sã înºele.
În faþa lui, sãlãºluia o clãdire înaltã, cu
ferestre înalte, arcuite, dar vechi, ce îi întinau
cugetul cu dorinþa de a iubi lumea ºi de a pãcãtui.
Ca poarta deschisã ºi închisã spre viitor.
Pãtrunse în ea. Privi podeaua sfârtecatã de
trecerea vremii, pe care pãtimiserã cu toþii ºi care
plânse. Acum, doar lacrimi îngheþate. El nu era
ca alþii, care aveau sã i se închine ºi sã evadeze
în schimbul unei nelegiuiri trecãtoare, care se
legau cu lanþul conformãrii întru credinþele
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satanice, se asfixiau cu mirosul puternic al
desfrânãrii ori se afuriseau cu povara patimilor
malahiene. Continuã sã noteze: „Nu fiþi mândri,
cãci de la mândrie pornesc toate pãcatele. Nu îi
luaþi în seamã pe farisei ºi cãutaþi sã îi ajutaþi pe
toþi. Dintre animale, nu mâncaþi decât din acelea
care sunt rumegãtoare ºi au copita despicatã
în douã, cu despicãtura adâncã. Nu vã smintiþi
ºi nu îi îndemnaþi pe alþii la pãcate! ªi nu vã
atingeþi decât de aceleaºi animele de care vam spus mai înainte. “
- Of, dacã mãcar mi le-aº aminti pe toate!
ªi mãcar dacã aº fi sigur de ele... rãsufla trist
Elnahie.
... îºi dãdea seama cã avea puterea de
a vedea în viitor. Rhania stãtea ghemuitã pe o
stâncã, scrijelind în ea. Încercã sã scrie mai
repede, însã se tãie:
- Ah! Strigã, þinându-se de piept ºi
strângând cu speranþa picãturile de sânge.
Nici acum nu ºtia ce era sângele. Îl
privea tot timpul ca pe un duºman ºi se învãþase
cã îl reprezenta pe Satan. Dar greºea, la fel cum
nu bãnuia cã înlãuntrul ei sãlãºluia himera cu
ochi de foc. Ea îi dãdea iluzia cã proorocea; o
fantasmã închipuia o altã fantasmã. Aºa se
întâmpla adesea: Satan îi fura sângele ºi viaþa,
cãci sângele e însãºi viaþa ºi o ademenea,
trimiþând-o într-o viaþã paralelã, într-o iluzie
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grafica: Delia VÃIDEANU (VII A)
demonicã. ªi nici când vãzuse aceste taine
despre Sfârºit din viitor, nu realizase cã vina îi
aparþinea. Ea îl crescuse pe Iosammad, ea, ca
o fiarã împinsã de o altã fiarã.
- Alimmah! Alimmah! Uite!
Împãturindu-ºi mâna stângã cu cealaltã, lãsã
sângele sã se scurgã pe braþele lui Alimmah.
- Vezi ºi tu?
- Nu. Visezi, Rhania, ca întotdeauna.
- Ah, nu mã înþelegi niciodatã. Cum sã
visez, dacã îl vãd chiar în faþa mea?
- Eºti posedatã, îi spuse Alimmah
mângâindu-i creºtetul. Spalã-te în apele
Iordanului, ca sã te cureþi! Ce exemplu le dai tu
copiilor ãstora?
Bãrbatul o cuprinse de ºolduri, scãpând
mielul din mâini. Mielul acela alb, pur, care
fusese pângãrit de sângele Rhaniei... Ca ºi copiii
lor.
- Tatã, sã te ajutãm!
Alimmah zâmbi satisfãcut, în timp ce
femeia se desprinse furioasã din braþele lui.
- Pãcãtoºilor!
Da, asta era sigur: Rhania pãcãtuise, iar
pentru asta, toþi sufereau. Bãrbatul ei nu o
învãþase de bine; era ºi el de vinã.

Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
clasa a VIII-a
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Remember
Dupã 30 ºi ceva de ani, în faþa zidurilor
sale vechi, de o geometrie severã, esenþializatã,
întemeiatã pe fermitatea liniei ºi zborul pur al
arcadei, am sentimentul cã timpul a curs peste
el ca o apã, nu erodând, ci spãlând praful
istoriei ºi pãstrând intactã forma originarã,
trufaºã, masivã, traducând, în simplitatea pietrei
ºi a cãrãmizii, forþa ideii de educaþie.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
Deschizând uºile sãlilor de clasã, am
aceeaºi uimire de odinioarã, provocatã de
înãlþimea încãperilor ºi de deschiderea
generoasã a ferestrelor cãtre lume. De la spaþiul
înghesuit al locuinþei de bloc, cu dimensiuni
standard, în care nu intra tavanul-vãzduh,
descopeream cândva spaþiul organizat pe
verticalã, menit nu sã striveascã elevii timoraþi,
ci sã înalþe gândul ºi fãptura lor. Mai târziu
aveam sã înþeleg rostul lui ºi mai ales gândirea
celor care îl proiectaserã: o altã lume, sfidând
mut, dar elocvent, prin zidurile înalte ºi solide
ale liceului meu cu ferestre larg arcuite, o lume
nouã lipsitã de lecþia geometriei pure.

86

Poate cã aceastã solidã alcãtuire
verticalã a fost nu doar mesajul cititorilor cãtre
noi, ci ºi arma secretã a ºcolii de-a lungul
avatarurilor sale. Dincolo de timp ºi timpuri, de
mode ºi politici educaþionale, “Unirea” a avut
steaua sa fixã pe cer, care i-a cãlãuzit drumul,
la care au privit, ºtiind, profesorii ºi, învãþând sã
ºtie, elevii.
În anii ’69-’77, cât am fost eleva liceului
“Unirea”, acesta era o lume deschisã ºi închisã
în acelaºi timp, un cerc, deschizându-se ca sã
primeascã, dar selectiv, ºi ca sã dãruiascã, fãrã
rezerve, dar ºi închizându-se, ca sã-ºi cultive
ºi sã nu-ºi uite valorile. Un elev de la “Unirea”
gãsea aici drumul cãtre lumea din afarã ºi drumul
cãtre sine, fiecare având libertatea de a alege:
calea ºi cãlãuzele.
Cãlãuzele mele: doamna I o a n a
Apostol , domnii Petrache Dima ºi Aurel
Budescu (limba românã), domnul Cristian
B o o s (limba francezã), doamna Va l e r i a
Popescu (desen), doamna Nagler (chimie),
domnul Hanagic (muzicã), de vârste ºi formaþii
diferite, aveau cu toþii nu doar excelenþa
disciplinei de predare, ci ºi o eleganþã, o
deschidere ºi o generozitate a spiritului, puterea
de a vedea în noi sãmânþa devenirii ulterioare ºi
talentul, tenacitatea, bucuria de a o ajuta sã se
dezvolte.
Orele de curs se prelungeau firesc, se
întâlneau cu cele de la Cercul de literaturã, din
redacþia Revistei noastre , de la cor, de la
antrenamentele cu echipa de baschet ori cele
pentru rezolvarea problemelor de chimie din
Gazeta de fizicã ºi chimie. Poate cã atunci, ca
ºi acum, unele lucruri erau impuse sau la modã,
dar noi nu simþeam decât cã totul era ºi venea
natural, chemat de nevoile noastre.
Acum, când evoc, desigur subiectiv ºi
nostalgic, dar ºi cu obiectivitatea celui trecut în
cealaltã tabãrã, a profesorilor, cred cã
majoritatea orelor de atunci ar fi la fel de actuale,
de moderne, de acea modernitate adevãratã,
peste timp ºi mode, ºi astãzi. În fapt, nu existã
ore, lecþii, profesori de ieri ºi de azi, ci doar
PROFESORI ºi ORELE/LECÞIILE LOR ,
validate de ELEVI ºi de TIMP.

Cu plecãciune,
LUMII ETERNE DE LA “UNIREA”

prof. Doina NEAMÞU MARINOV
limba ºi literatura românã
C.N. “Gh. V
rânceanu” - Bacãu
Vrânceanu”
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Nostalgie ºi... speranþã
„Nu ºtiu alþii cum sunt, dar eu când...”
pãºesc în clãdirea colegiului nostru mã simt
împresuratã ºi asaltatã de amintiri atât ca elevã
(în „secolul” trecut), cât ºi cã profesoarã (ºi în
acest secol!). ªi cum timpul este un cenzor bun
dar ºi nemilos, rãmân, din fericire, amintirile
frumoase, cu „parfum” de nostalgie!
Primii „paºi” în viaþa de licean, emoþionaþi
atât de renumele ºi prestigiul profesorilor, cât ºi
de impresionantã clãdire a acestei adevãrate
„citadele” a învãþãmântului vrâncean ºi numai,
apoi activitatea ºcolarã în sine, în care nu existã
„mã scuzaþi, dar pentru azi nu am învãþat”! (cei
care au încercat s-au autoeliminat), plãcerea ºi
bucuria activitãþilor extraºcolare (serbãri,
concursuri), precum ºi emoþia festivitãþilor de
început ºi de sfârºit de an ºcolar, toate mi-au
rãmas într-un loc special din suflet!
Dar iatã cã „ cenzura ” memoriei nu
funcþioneazã perfect ºi îmi aduc aminte ºi de de
programul ºcolar de ºase ore pe zi timp de ºase
zile pe sãptãmânã ºi de activitãþile U.T.C. (cu
care totuºi profesorii liceului nu „exagerau”!), de
urâcioasa uniformã ºcolarã (bleumarin ºi ternã)
care ne depersonaliza, de basca cu matricolã
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fãrã de care nu puteai intra în liceu, de interdicþia
de a purta ciorapi de mãtase sau pantaloni
(fetele) sau altfel de pantaloni decât cei de la
costumul de uniformã (bãieþii)!
Dincolo de toate aceste „neajunsuri”
învãþam „pe ruptelea” (ºi aveam de la cine), cãci
bacalaureatul ºi admiterea la facultate erau
„zguduitoare”!! ªi, promoþie dupã promoþie,
deveneam, aproape toþi, studenþi.
Aceste amintiri, sentimente se
„reactualizeazã” la fiecare întâlnire de promoþie,
fie a generaþiei mele, fie a generaþiilor de foºti
elevi cãrora le-am fost profesoarã ºi, de fiecare
datã, retrãim toþi aceeaºi nostalgie dupã frumoºii
ani de liceu, recunoscând, fãrã tãgadã, locul
special pe care îl deþine în sufletul fiecãruia
colegiul nostru, precum ºi importanta definitorie
a ceea ce au achizitonat pe toate planurile,
ºtiinþific, moral, psihic pentru realizarea
profesionalã dar ºi ca Oameni.
Am speranþa sã fie tot aºa ºi pentru
generaþiile actuale ºi viitoare ale COLEGIULUI
NAÞIONAL „UNIREA”!!

prof. Mariana PECETESCU
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Sharing is caring
în traducere liberã: a da e a primi
Acum vreo câþiva ani, într-una din prea
scurtele mele vizite în Focºani, am þinut un scurt
discurs elevilor din clasa a douãsprezecea a
Colegiului Naþional „Unirea” în chiar ziua
absolvirii. Fiind un tânãr încrezãtor în viitor ºi
adresându-mã altor tineri plini de elan, am vorbit
atunci despre importanþa împlinirii visurilor,
despre afirmare ºi reuºite ºi despre cãutarea
fericirii oriunde ºi permanent. Nu sunt un amator
de discursuri, dar dacã aº avea ocazia sã o fac
din nou, aº nuanþa dintr-o perspectivã nouã.
Într-un mod mai mult sau mai puþin
întâmplãtor, subiectul acestor rânduri se leagã
de câteva amintiri dragi din perioada liceului. Þin
minte, cã, în cel puþin douã ocazii, în perioada
sãrbãtorilor de iarnã, prin efortul clasei din care
fãceam parte, am reuºit sã strângem câteva
cadouri pe care le-am dus mai apoi orfanilor de
la Casa de Copii din Focºani. Amintirea dragã
þine, nu atât de fapta noastrã bunã de Crãciun,
cu toþii suntem un pic mai generoºi în perioada
aceea, nu-i aºa?, cât mai degrabã de simpla
întâlnire cu micuþii orfani, o întâlnire diferitã,
emoþionantã ºi frumoasã.
Am convingerea cã o astfel de tradiþie
se mai pãstreazã încã la “Unirea”. Trebuie sã
se pãstreze. Ceea ce vreau însã sã subliniez
este cã, mai important decât actul de caritate în
sine, îmi pare spiritul de voluntariat. Sã oferi din
timpul tãu, sã participi cu plãcere la o acþiune
comunitarã, ale cãrei recompense au o naturã
diferitã decât cea pecuniarã mi se pare un act
de generozitate curatã, care ar trebui încurajat,
mai ales de cãtre instituþiile de educaþie preuniversitarã.
În SUA, ideea de community service
(serviciu în folosul comunitãþii) are rãdãcini vechi
ºi azi este o practicã larg rãspânditã în rândul
elevilor de liceu. Rar vei gãsi un elev american
care sã vrea sã meargã la colegiu ºi care sã nu
fi fost implicat într-o astfel de activitate. Se pare
cã existã studii care indicã o legãturã
semnificativ pozitivã între implicare în
comunitate ºi o medie ºcolarã ridicatã. O posibilã
explicaþie ar fi faptul cã, deºi nu este o cerinþã
oficialã de admitere la colegiu, multe universitãþi
iau acest lucru ca o condiþie neoficialã pentru
acceptare. Din pãcate, la noi, serviciul în folosul
comunitãþii duce automat la gândul de obligaþie,
coerciþie, comunism. Acest gen de activitate,
înþeles în sensul nealterat al expresiei, trebuie
sã aibã ca baza de pornire proprie iniþiativã ºi
singurul mod de a o stimula trebuie sã fie unul
pozitiv (l-aº numi constrângere pozitivã - dacã
te implici, te laud ºi apreciez, dacã nu, nu te
critic). Rolul liceelor în a promova community
service este în mod evident extrem de important
în special într-o comunitate relativ micã precum
cea a Focºaniului, unde faptele bune ca ºi cele
rele au un factor de impact ºi rezonanþã mult
mai mare.
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Rãmâne de rãspuns la întrebarea: sunt
elev la CNU ºi vreau, vreau, vreau, dar cum sã
procedez? Dacã existã voinþa, existã ºi o cale.
O cale sigurã este sã te adresezi unui ONG pe
proiecte sociale care acþioneazã în Focºani.
Dacã aºa ceva nu existã sau este greu de gãsit,
oferã-te sã lucrezi pentru câteva ore pe zi, timp
de una-douã sãptãmâni la o grãdiniþã, într-o
bibliotecã, într-un spital, într-un azil de bãtrâni,
într-o instituþie pentru persoane infirme, la o casã
de copii. E imposibil ca ajutorul tãu sã nu fie dorit
ºi apreciat de cineva, undeva. Un avertisment
e necesar. Din pãcate, lipsa mijloacelor
informative (o treabã de voluntariat în sine),
precum ºi rigiditatea multor oameni sau instituþii
face ca elanul iniþial sã scadã dramatic. Trebuie
sã fii convins cã efortul meritã sã fie fãcut pentru
cã, în cele din urmã, experienþa de a lua iniþiativa,
de a cunoaºte oameni noi, de a încerca sistemul
îþi foloseºte mai mult decât o mare parte din
informaþiile pe care le primeºti la ºcoalã. Nu fi
timid sau dezinteresat! Sunt ºanse ca o
experienþã de genul ãsta sã-þi rãspundã la una
din cele douã întrebãri: „Ce vreau (ce nu vreau)
eu de la viaþã?”. Îmi permit sã închei cu un slogan
de încurajare, în fapt, o concatenare a douã
expresii româneºti, un pic amuzante, dar ºi
stupide, într-una singurã: „Facerea de bine e un
pas înainte.”
Un an bun ºi succes exagerat pe toate
planurile tuturor elevilor ºi profesorilor Colegiului
Naþional „Unirea”!

Daniel CIBOT
ARU
CIBOTARU
absolvent CNU
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“Amintirile mã chinuiesc”
Am fost rugat de doamna profesoarã
Daniela Plãiaºu sã-mi reamintesc ºi sã divulg
unele amintiri legate de perioada liceului. Este
dificil sã-þi reaminteºti la comandã, dar
încercarea moarte n-are.
De liceul, pardon Colegiul Naþional
„Unirea”, mã leagã destule amintiri, unele mai
frumoase, altele...
„Boboc” fiind, am pãºit cu sfialã în curtea
liceului, pe atunci cu profil industrial, care
producea pe bandã rulantã electricieni ºi
mecanici auto. Liceu cãutat la vremea
respectivã, deoarece primeai ºi permis de
conducere, categoriile B, C, E, dacã te încadrai
în condiþiile impuse (eu unul, n-aveam nicio
ºansã din cauza miopiei). Orele de curs erau
mai mult sau mai puþin plãcute, în funcþie de
profesor ºi materia pe care o preda. În cazul
meu, la mai puþin plãcute se încadrau
matematica, fizica ºi chimia. Matematica o
consideram prea complicatã ºi, dacã nu-þi place
matematica, este clar cã nici fizica ºi nici chimia
nu se numãrã printre preferatele tale.
Dupã cum afirmam, matematica nu-mi
plãcea, dar primeam în schimb cu plãcere
palme (pe atunci mai puteai altoi elevul) de la
profa de mate (dirigintã totodatã), o doamnã
tânãrã, recent venitã în Focºani, genul mignon
ºi frumoasã foc. Toþi bãieþii eram îndrãgostiþi de
dumneaei ºi deseori fãceam boacãne doar
pentru a fi pãlmuiþi. La ora de mate mã rugam
tuturor zeilor sã nu fiu ascultat; geometria în plan
era o piatrã de încercare, desenele mele fãcând
concurenþã picturilor lui Picasso.
Fizica o fãceam cu domnul profesor
Stanciu (Dumnezeul sã-l ierte). În clasa a IX-a
mã chinuiam cu fizica mecanicã: diferite corpuri
aflate pe planuri înclinate cãrora trebuia sã le
descoperim forþele care acþionau asupra lor.
Singura forþã de care eram sigur cã existã era
cea gravitaþionalã. În rest, pauzã.
La chimie, tãietor de capete era domnul
profesor Purnichi (ºi pe el sã-l ierte Dumnezeu).
Niciodatã n-am înþeles reacþiile alea blestemate
ºi legãturile chimice dintre elemente. Franceza
era o plãcere, cu doamna profesoarã Mavrodin
(Dumnezeu sã o odihneascã). Þin minte cã
domnia sa a lipsit vreo douã-trei sãptãmâni de
la cursuri, bolnavã fiind, ºi a fost înlocuitã de un
profesor pensionar, înalt, uscãþiv, care vorbea
o francezã rãsuflatã de ziceai cã are prune
fierbinþi în gurã ºi nu ºtie ce sã facã cu ele. La
un moment dat îl ascultã pe elevul din spatele
meu (ultima bancã, rândul din mijloc). Elevul, al
cãrui nume s-a pierdut în ceaþa uitãrii, ºtia
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francezã cât pãr are broasca pe ea, dar colegul
sãu de bancã chiar se pricepea. Acum,
imaginaþi-vã: cel care nu ºtia francezã era solid
ºi cu o voce gravã, colegul priceput în limba lui
Voltaire era micuþ ºi cu o voce de puber. Ce le
dã celor doi prin cap: cel ascultat (solidul) sã
mimeze cã vorbeºte în francezã, iar colegul sã
citeascã cu adevãrat textul. Ce a ieºit, e uºor
de înþeles. Toþi din clasã râdeam spre disperarea
profesorului care nu înþelegea motivul deoarece
colegul chiar citea corect. Am fost dat de
urgenþã afarã fiindcã râdeam cel mai tare.
Ora cea mai doritã era cea de literaturã
românã, obiect la care niciodatã nu am avut
probleme. În clasa a IX-a am avut-o ca
profesoarã pe doamna Pãtrãºcanu, în clasa a
X-a pe domnul profesor Culiþã Uºurelu. Din clasa
a XI-a profesoarã de românã mi-a fost doamna,
pe atunci domniºoara Daniela Popescu, Daniela
Plãiaºu. Proaspãt absolventã a Universitãþii din
Iaºi, domniºoara Popescu era pe atunci genul
de ,,profã de gaºcã”, orele desfãºurându-se liber
fãrã acea încorsetare impusã de obligativitatea
respectãrii ordinelor regimului comunist. Þin
minte cã la a doua sau a treia orã avusesem ca
temã comentariul baladei ,,Mioriþa”. Doamnei
Plãiaºu i-a plãcut atât de mult comentariul fãcut
de mine, încât m-a întrebat dacã nu aº dori sã
urmez cursurile unei facultãþi de profil, oferinduse chiar sã mã mediteze gratis. Dumneaei este
persoana datoritã, mulþumitã sau graþie cãreia
am ajuns prof de românã ºi nu pot decât sã spun
acum: Mulþumesc, doamna profesoarã!
Bineînþeles cã amintirile sunt mult mai
multe, dar unele nu pot ºi nu trebuie divulgate,
iar altele au fost ºterse de timpul neiertãtor…

prof. Gabriel VLAD
fost elev al Liceului Unirea
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Amintiri...
Fac parte din prima generaþie care a
absolvit profilul limbi strãine la Liceul Unirea.
Pe vremea aceea i se spunea LUFO
LUFO, nu
devenise Colegiu încã, dar era cotat drept
cel mai bun liceu din judeþ, la mare
concurenþã cu Liceul Alexandru Ioan Cuza
Cuza,
iar diploma de bacalaureat obþinutã aici
reprezenta o excelentã recomandare pentru
admiterea la Universitate. În vara lui ‘93,
când am concurat pentru admiterea la liceu,
opþiunile pentru profilul umanist au fost atât
de multe, încât conducerea a fost nevoitã sã
creeze pentru noi, iubitorii de litere, o clasã
specialã, în ciuda tradiþiei de ani buni a
liceului de a promova formule ºi cifre. Am
“inventat”, deci, o clasã de limbi strãine, iar
primul nostru prof s-a numit Mike, un tânãr
american venit prin Corpul Pãcii sã predea
englezã în România. Aºa am devenit a IX-a
E. De la Englezã – intensiv...
Am început sã marcãm pe aceastã
cale mai multe premiere. Am fost prima
generaþie la dirigenþie a doamnei profesoare
Claudia Slujitoru. Un suflet de o sensibilitate
copleºitoare, care ne-a îmbrãþiºat cu imensã
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cãldurã ºi prietenie vreme de patru ani,
uneori poate spre nemulþumirea figurilor mai
severe de la catedrã. Eram rãsfãþaþi ºi
creativi. Rebeli ºi încurajaþi. Poate de aceea
am avut tupeul s-o tulim toþi pe geam încã
de la primele ore de Geografie, sub pretextul
unor cercetãri dendrologice la faþa locului,
adicã în grãdina liceului. A urmat o serioasã
analizã a faptelor ºi, la final, tot spre
încurajarea noastrã, doamna Pecetescu nea iertat ºi a trecut mai departe la lecþia despre
vulcani.
Personal, am înregistrat o premierã
istoricã la Adrian Atarcicov. Domn’ profesor
m-a cadorisit cu primul patru din întreaga
mea carierã ºcolarã de pânã atunci. Dacã
aþi trãit experienþa, nu vã impacientaþi.
Legenda spune cã pânã la nota maximã
drumul nu e imposibil de strãbãtut. Important
e sã treceþi bine de Egiptul antic ºi Valea
Nilului.
Astfel de premiere am tot avut ocazia
sã marchez. La matematicã, de pildã. Pentru
mine, matematica s-a rezumat la mãsurarea
metricii din poezii, motiv pentru care
reþinerea unor formule care-mi pãreau lipsite
complet de armonie devenea, practic,
imposibilã. Stãteam cu notiþele sub bancã,
trãgeam aer în piept ºi... mã inspiram.
Pesemne cã postura l-a inspirat ºi pe
profesor sã-mi urce nota pânã la trei, deºi,
pentru cã matematica e chiar o ºtiinþã
ingenioasã, la final de trimestru aveam în
catalog un nouã de toatã frumuseþea. Nu,
nu mã obligaþi sã spun cine a fãcut-o!
Persoanã importantã...
De departe însã cea mai importantã
persoanã la vremea respectivã era directorul.
Ene Simion. O eleganþã desãvârºitã, un om
bun ºi impecabil în argument. Cu dumnealui
am marcat încã o premierã în liceu. Au
început lucrãrile de renovare. Clasa noastrã
de la parter, prima din dreapta cancelariei,
s-a închis, aºa cã am fost nevoiþi sã învãþãm
multe ore în cabinetul de desen, apoi în cel
de fizicã. Din ultimul, mi-au rãmas în
memorie câteva secvenþe cu o tânãrã
profesoarã, îndrumãtor pasager al
încercãrilor noastre de a desluºi tainele
fizicii, care adora sã ne facã experimentele
cu sarcini electrice. Argumenta senin cã-i
place sã se curenteze. Iar noi ne prãbuºeam

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

AMINTIRI DIN CNU

grafica: Irina CHIRIÞÃ

în bãnci curentaþi de... râs. Doar gentileþea
doamnei de chimie, Liliana Petrea, ne mai
putea salva cumva de... ignoranþã.
Printre cele mai serioase, ºi totuºi
extrem de relaxante ore, erau cele de
filosofie. Profesorului Vasile Chiper îi datorez
aceastã descoperire a gustului pentru
elocinþã. Mã punea mereu sã citesc: “Ce
este omul? Încotro se îndreaptã el? Ce este
viaþa?...” ªtiþi, întrebãri din acelea aparent
simple din manualul de filosofie cu desluºiri
ultrasofisticate ºi viziuni foarte subiective. Nam aflat nici acum ce e omul, ºi nici ce e
viaþa, dar îmi place sã caut rãspuns ori de
câte ori vorbesc la televizor.
De altfel, noi am înfiinþat în liceu ºi
primul studio de televiziune. Ne-au gãzduit
colegii în laboratorul de informaticã ºi cele
mai recente invenþii în materie de imagine
computerizatã au construit la LUFO primul
jurnal de ºtiri. Am avut onoarea sã-l prezint,
intrând astfel în concurenþã cu cei de la PRO
TV. Eram atât de buni, încât pe alocuri îi
contestam. Desigur, în cea mai mare parte
a timpului ne amuzam. Acum, îmi vine sã
râd numai când mã gândesc ce lucru serios
mi-a ieºit din atâta joacã!
Tot generaþia mea a înfiinþat primul
radio în liceu, care existã ºi astãzi. Ne-am
dezvoltat spiritul contestatar ºi am participat
apoi ºi la primele concursuri de debate
debate. Cea
dintâi competiþie naþionalã, þinutã într-o
iarnã, la Iaºi, a fost câºtigatã de colegii mei,
Monica ºi Daniel. Am fost deci, din nou, cei
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mai buni. Am reluat cenaclurile de creaþie,
unde am inventat bezecul, un termen pe
care nu-l gãsiþi în dicþionar, dar Daniela
Plãiaºu o sã vã spunã sigur ºi cu mult umor
cam ce vrea el sã însemne. Am cotropit
cancelaria, cu voia doamnei de latinã, Elena
Soare , care ne-a pus în braþe libretul
Carmina Burana ºi ne-a fãcut cunoºtinþã cu
profesorul Carl Orff. Un super tip! Mi-a stârnit
curiozitatea pentru clasici.
În fine, cele mai mari premiere au fost
la teatru. Pentru cã se petreceau întotdeauna
cu sala plinã ºi la ele venea tot liceul,
profesori ºi elevi deopotrivã. Piesele de
teatru de final de an erau variantele
profesioniste ale regiilor de început, de la
Balul Bobocilor
Bobocilor. Dacã vreþi, deci, sã vã
lansaþi în cariera artisticã, nu rataþi STEV ºi
concursul de Miss
Miss. Colegii mei de scenã din
liceu joacã acum în filme de cinema ale
regizorilor premiaþi cu Oscar. Cristian Mungiu
poate depune mãrturie.
Eu, mãrturisesc, la final, am trãit cea
mai frumoasã perioadã a ºcolii mele. Nu vã
grãbiþi sã fiþi oameni mari, sã aveþi o slujbã,
sã deveniþi importanþi. Bucuraþi-vã de toate!
Aici e locul în care veþi fi cei mai rãsfãþaþi ºi,
indiferent ce vreþi sã ajungeþi în viaþã, sigur
veþi afla la un moment dat un prieten, un
dascãl, care sã vã tragã deoparte ºi sã vã
spunã: “Stai liniºtit! Suntem aici ca sã poþi
deveni cel mai bun!”

Liana PÃ
TRAª - ALEXANDRU
PÃTRAª
absolventã CNU
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Paralele pe Paralela 45
De anul ºcoalr trecut, am ocazia sã
studiez în America, la Andover High School în
statul Massachusetts ºi în acelaºi timp am putut
sã îmi fac o idee despre sistemul american de
învãþãmânt.

Fãrã niciun fel de cinism sau
superficialitate, singurele diferenþe între sistemul
de învãþãmânt roman ºi cel american au în mare
parte rãdãcini în bugetul alocat ºcolilor. Pentru
fiecare copil, o ºcoalã primeºte în medie
10.000$ pe an. Însã, ºcoala acþioneazã ºi ca o
micã întreprindere, toate câºtigurile de la cantina
ºcolii, precum ºi banii de la închiriatul parcãrilor
din jurul acesteia ajutã la plãtirea lucrãrilor
administrative (cãldurã, tunsul ierbii etc).
Oricum, trebuie consemnat cã acest “paradis
financiar” þine numai de-a lungul liceului, pentru
cã facultãþile reprezintã un efort semnficativ
pentru viitorii studenþi.
Rolul profesorilor este puþin diferit. În
America, profesorul este privit mai mult ca un
fel de ajutor ºi sprijin pentru elev, decât un mijloc
direct de informare. Profesorul are în principal
rol de a procura elevului materialele pe care
acesta le cere, ºi cel mult pentru lãmurirea unor
concepte mai complicate. La orele de curs,
elevul are obligaþia sã ºtie lecþia ce urmeazã a fi
discutatã mai în profunzime de cãtre profesor.
Programa ºcolarã este în parte aceeaºi,
singurul element discordant fiind noutãþile
descoperite în ultimii ani. Sistemul american
pare acordat mai mult la vremurile prezente. Pe
lângã cele aflate de la Arhimede ºi Avogadro, la
fiecare lecþie, profesorul aduce articole ºi
publicaþii care fac referire la ultimele descoperiri
în domeniul ºtiinþei ºi artei.
La începutul anului, fiecare elev îºi alege
8 obiecte pe care urmeazã sã le studieze în anul
respectiv: 4 în primul semestru ºi 4 pentru cel
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de-al doilea. Aceleaºi 4 cursuri în fiecare zi.
Adevãrat cã în România mã tot gândeam, ce
bine ar fi dacã aº putea sã îmi aleg singurã
obiectele, însã, pusã în faþa faptului împlinit,
trebuie sã recunosc cã a fost o alegere foarte
grea. La dispoziþie era o listã de 150 de cursuri
posibile, de la olãrit pânã la roboticã, de la
literaturã modernã pânã la producþie
cinematograficã. Deºi sunã mirific, m-am trezit
în aceeaºi situaþie ca acasã. Acolo, nu aveam
de ales, iar aici erau prea multe din care sã aleg
ºi prea puþine cursuri pe care le puteam lua în
total. Aºa cã am acþionat ca un român
conºtiincios ºi am luat un curs de literaturã, unul
de chimie, unul de statisticã AP, o orã de istorie
modernã ºi o orã de sport pe primul semestru,
iar pe al doilea analiza matematicã, spaniola/
germana, statisticã AP ºi fizicã. Toate cursurile
sunt aºezate pe nivele: nivelul 2 pentru
începãtori, nivelul 1 pentru avansaþi ºi Advanced
Placement. Aceste cursuri numite AP-uri sunt
cursuri predate ºi la facultate. Iar dacã la sfârºitul
anului, elevii sunt testaþi pentru aceste cursuri
ºi dacã obþin un scor de 4 sau 5, aceste cursuri
se pot echivala cu cele pe care le iei la faculate.
Sistemul de notare este de la 1 la 100
de puncte, iar “notele propriu-zise” sunt A, B,
C, D ºi F. Un lucru care intrigã este ciudatul
obicei de a face notele fiecãrui elev un secret
naþional. Toate notele sunt secrete, iar singurele
persoane care au acces la aceastã informaþie
sunt profesorul, elevul ºi pãrinþii acestuia.
Conceputul este clãdit în aºa fel încât elevul sã
nu se simtã inferior sau superior sau sã
munceascã în concordanþã cu rezultatele
clasei. Þelul elevului este sã fie cât de bun poate,
indiferent de ce a fãcut colegul de bancã. Dar
unde este competiþia? Miroase a idee puþin
comunistã, dar în ciuda oricãror prejudecãþi, se
pare cã funcþioneazã, cel puþin în cadrul liceului
Andover.
Clasele dureazã 80 de minute ºi spun
clase pentu cã nu existã un colectiv bine definit,
nu existã a XI-a A sau B sau C. Existã clase în
care fiecare profesor predã ºi elevii vin pentru a
asculta predica. Aºa cã în medie am în jur de
120 de colegi diferiþi numai pe primul semestru.
Un zvon a circulat în România de-a
lungul anilor, cum cã ºcolile americane au foarte
puþini elevi în clasã, asta fiind una din explicaþiile
rezultatelor pozitive. La fiecare curs am 30 de
colegi ºi colege. Profesorii spun cã America a
avut o creºtere demograficã semnificativã între
anii 1990 ºi 1995, de aici clasele din ce în ce
mai neîncãpãtoare.

REVIST
A NOASTRÃ nr
REVISTA
nr.35/36
.35/36

CNU ÎN LUME
Sistemul de învãþãmânt american are în
mare parte ca ºi scop “fabricarea” unor oameni
gata de muncã încã de pe bãncile liceului. Aici,
conceptul de ucenicie este mai dezvoltat ca în
România. Liceul are de multe ori contracte cu
micii întreprinzãtori ºi oameni de afaceri din oraº,
prin care copiii care vor sã vadã cum li s-ar putea
potrivi o meserie sau alta au ocazia de a deveni
ucenicul unui medic, profesor, manager sau
avocat pentru o perioadã de pânã la trei luni. La
aceste demersuri ale ºcolii, se adaugã ºi
impulsionarea tinerilor de cãtre societate sã
munceascã. Majoritatea copiilor din clasa a X-a
pânã în clasa a XII-a au slujbe cu jumãtate de
normã.
Atenþia pentru aptitudinile sportive
constituie o parte foarte importantã în educaþia
copiilor. Încã din clasele mici sunt încurajaþi sã
participe la jocuri sportive de echipã sau
individuale. Dar, când spun atenþie, mã refer în
special la bursele care sunt acordate elevilor
sportivi pentru liceu ºi, mai ales, facultate.
Academicul ºi sportivul sunt vãzute ca aptitudini
egal importante, ca dovadã cã marile universitãþi,
ca Harvard
Harvard, Cornell
Cornell, Brown
Brown, Standford
Standford, MIT
sau C o l u m b i a acceptã elevi ºi pe baza
aptitudinilor sportive.
Activitãþile extraºcolare, cluburile ºi
acþiunile de caritate din cadrul liceului se pot
numi cele mai importante, în principal pentru
faptul cã universitãþile de prestigiu cautã aceste
rubrici în CV-ul unui elev, viitor student. De
aceea ºcoala americanã pretinde fabricarea
unor oameni compleþi din punct de vedere social
ºi academic.

Deºi ºcoala americanã pare sã fie mai
eficientã decât cea româneascã, îi lipseºte cu
desãvârºire o tentã personalã sau identificatorie.
Scoala româneascã clãdeºte în principal
concepþii ºi idei mai mult decât supravieþuitori.

Mara ONIÞÃ-LENCO

EURODIDA
WEB
EURODIDAWEB
Universitatea Sapienza din Roma,
înfiinþatã la 20 aprilie1303 printr-o bulã pontificalã,
emisã de papa Bonifaciu al VIII-lea, este ca
importanþã prima universitate din Italia. Într-un
clasament al universitãþilor realizat în 2009 se
situeazã în primele 100 din lume ºi în primele
30 din Europa. Cu cei aproape 150000 de
studenþi, din cele 21 de facultãþi, cu 21 de
muzee, 155 de biblioteci ºi peste 130 de
departamente ºi instituþii, Univeritatea
Sapienza din Roma ocupã locul al doilea ca
mãrime din lume.
În fiecare an, prin reþeaua de
parteneriate europene, profesorii interesaþi de
utilizarea în scop pedagogic a Internetului ºi a
uneltelor multimedia se pot înscrie la stagiile de
formare continuã EURODIDAWEB - Comenius
2.C propuse de aceastã instituþie.
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Programul Sectorial Comenius
Comenius, ca parte
a Programului de Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii
are ca obiectiv acordarea de sprijin financiar în
vederea realizãrii parteneriatelor ºcolare, a
proiectelor de formare a personalului didactic,
ºi conform informaþiilor de pe pagina oficialã
http://www
.anpcdef.com a Agenþiei Naþionale
http://www.anpcdef.com
pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaþiei ºi Formãrii Profesionale, „la nivel
european, urmãreºte o þintã foarte ambiþioasã,
ºi anume sã implice în activitãþi educaþionale de
cooperare cel puþin trei milioane de elevi pânã
în anul 2013.”
Ca beneficiarã a unui grant Comenius
Comenius,
în perioada 5-9 iulie 2010 am intrat, mãrturisesc
cu emoþie, în acest vechi lãcaº de culturã ºi
uluitor palat care este Universitatea Sapienza
din Roma pentru a afla despre cele mai noi
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tehnologii WEB. Împreunã cu alþi profesori din
România, Lituania, Turcia, Polonia, Spania,
Grecia, am avut plãcerea sã lucrez sub
îndrumarea profesorilor universitari dr. Alberto
Pigliacelli ºi dr. Stefano Lariccia în cadrul celui
de al patrulea stagiu de formare desfãºurat în
iulie 2010. Pe parcursul celor cinci zile am
discutat despre modul în care tehnologiile web
pot fi utilizate în ºcoli ºi universitãþi, despre
învãþarea la distanþã folosind biblioteci digitale,
platforme educaþionale, resurse informaþionale
ºi despre sistemele de management al
conþinutului folosite pentru administrarea siteurilor.
Profesorul universitar Stefano Lariccia
a prezentat istoria Web-ului prin transformãrile
majore produse la nivelul societãþii începând
cu anii ‘60, tehnologiile apãrute în ultimii ani,
viitorul utilizãrii în masã a Web-ului, limitele ºi
speranþele legate de WorldWideWeb. Aplicaþiile
destinate managementul conþinutului au folosit
tehnologia open-source Plone cu utilizarea
limbajului HTML în realizarea paginilor proprii.
La fiecare curs, cei doi distinºi profesori
exemplificau utilizarea tehnologiilor prin modele
de bune practici oferite de mediul universitar
Sapienza ºi de oraºul Roma. Italienii îºi respectã
tradiþiile, conservã prin tehnici speciale
giganticele construcþii romane vizitate anual de
milioane de turiºti veniþi din lumea întreagã, dar
adoptã cu uºurinþã ºi trãiesc în confortul oferit
de noile tehnologii.

Între Roma anticã coexistentã prin
vestigiile romane ºi Roma ultra-tehnologizatã de
astãzi existã o infinitate de contradicþii
armonizate ºi atenuate de mentalitatea trãitorilor
acestor locuri. ªcolarii italieni învaþã sã picteze
în muzee celebre având ca modele picturile
celor mai mari artiºti ai omenirii. Seara, piaþetele
cu fântâni arteziene bogat ornamentate cu
sculpturi, unice în lume, sunt pline de cei care
doresc sã asculte concerte în aer liber sau pur
ºi simplu stau la terase ºi savureazã minunatele
sortimente de spaghetti.
Roma oferã permanent lecþii de istorie,
culturã, integrare, arhitecturã, tehnologie într-o
atmosferã uluitor de calmã pentru un asemenea
amalgam de oameni, idei, credinþe. Sosiþi aici
din toate colþurile lumii, diferiþi ca rasã, culturã,
religie, turiºtii trãiesc aceeaºi bucurie, aceleaºi
emoþii ºi admirã în pioasã tãcere operele acestui
muzeu în aer liber, creaþia unor oameni care au
trãit pe aceste meleaguri în urmã cu sute de ani,
dar a cãror realizare artisticã nu a mai putut fi
egalatã. Accesarea programelor europene prin
cursurile de formare continuã oferã oricãrui
participant pe lângã cunoºtinþe noi în domeniul
profesional, posibilitatea de a cunoaºte
persoane-resursã, bunele practici ºi
experienþele europene de succes, culturi ºi
mentalitãþi diferite.

prof. Marilena OPREA

Proiect internaþional 2009-2010
Mensch, menschlicher
menschlicher,, allzu menschlich
Der Mensch in Raum und Zeit
Proiectul internaþional „ Mensch,
menschlicher, allzu menschlich. Der Mensch în
Raum und Zeit”, în traducere Om, mai uman,
„extrem” de uman. Omul în spaþiu ºi timp
s-a desfãºurat la Mediaº în douã etape ºi face
parte din pregãtirea pentru examenul DSD II
(Deutschsprachdiplom II - Diploma limba
germanã) în cadrul învãþãmântului cu predare
în limba germanã, DFU (Deutschsprachiger
Fachunterricht), iar pentru cadrele didactice
participante din România, Moldova ºi Germania
a reprezentat un minunat prilej pentru schimburi
de idei, pãreri ºi experienþe de predare. Scopul
unui asemenea proiect este de a dezvolta
abilitãþile de comunicare în limba germanã.
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Organizator a fost Centrul pentru
Formarea Continuã în Limba Germanã din
Mediaº, sprijinit de ZfA [Zentralllstelle fuer das
Auslandsschulwesen] Germania. Prima etapã
a avut loc în perioada 19-21 noiembrie 2009 la
Mediaº ºi au participat de la CNU doi elevi,
respectiv Tudose Ioana (XI B) ºi Tomulescu
Cosmin (X C), iar a doua etapã tot în Mediaº,
între 25-28 aprilie 2010, unde au participat patru
elevi uniriºti: Tudose Ioana (XI B), Topºa
Roxana (IX D), Nedelcu Ana-Maria (IX C) ºi
Diaconu Ion (IX C), însoþiþi de fiecare datã de
prof. Pogan Laura Iulia.
Punctele centrale ale proiectului au fost
cuprinse într-o carte, care a apãrut în Timiºoara
în 2010. La ambiþiosul proiect au luat parte în
prima fazã 22 de ºcoli ºi o catedrã de la
universitatea din Timiºoara. Editor al acestei cãrþi
este chiar iniþiatorul proiectului, prof. Dr. Rolf
Willaredt, consultant pentru învãþãmântul în
limba germanã ZfA Germania.
Titlul
temei
cadru
„ Mensch,
menschlicher, allzu menschlich” a avut ca scop

provocarea unor idei socio-genetice pentru
posibile teme de proiect din istoria omenirii,
autorul parafrazând de altfel titlul cãrþii filozofului
german Friedrich Nietzsche: „Menschliches,
Allzumenschliches - Ein Buch für freie Geister”.
Printre temele tratate de elevi în miniproiectele
lor se numãrã ºi istoria evoluþiei omenirii,
noþiunea de TIMP în epoci diferite sau
perspectiva lui Nietzsche despre spaþiu ºi timp.
ªcolile unde se predã germana atât ca
limba maternã cât ºi ca limbã strãinã au putut în
cadrul acestei iniþiative de parteneriat ºcolar sã
se cunoascã reciproc, sã facã schimb de idei
ºi sã se sprijine. La seminarul de prezentare din
aprilie 2010 au participat 18 ºcoli partenere.
Majoritatea participanþilor provine de la ºcolile
unde germana e predatã cã limba maternã,
DAM, Deutsch als Muttersprache sau de la
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ºcolile DFU, Deutschsprachiger Unterricht ,
adicã învãþãmânt în limba germanã. DAF,
Deutsch als Fremdsprache, germana ca limbã
strãinã, a fost de asemenea reprezentatã în
cadrul acestui proiect. Au participat circa 150
de elevi din zona Banatului, dar ºi din Cluj, Satu
Mare, Suceava, Piatra Neamþ, Focºani,
Bucureºti ºi Chiºinãu.
În prima fazã a proiectului,
noiembrie 2009, principalele
preocupãri ale participanþilor au fost
Das Radio [Radioul] ºi Eine Zeitung
[Un Ziar]. Elevii au prezentat pe
echipe proiecte pe diferite teme. Elevi
ºi profesori au prelucrat împreunã în
anumite faze de lucru aspecte din
tema cadru. În fazele de reflexie ale
elevilor, profesorii urmãreau procesul
de lucru al acestora cât ºi rezultatele
muncii lor. Promovarea limbii
germane cât ºi dezvoltarea
competenþelor de muncã în echipã
au fost punctele cheie. Produsul final
a fost surprinzãtor. Împreunã cu
redactori de la Radio Timiºoara
Departamentul în Limba Germanã au
luat naºtere emisiuni radio, al cãror
conþinut era chiar rezultatul muncii lor în echipã.
Alte echipe au colaborat la realizarea unor
articole de ziar, în timp ce au luat interviuri pe
stradã, au fãcut cercetãri locale, de exemplu la
bibliotecã, primãrie, poliþie, ºcoli sau grãdiniþe
din oraºul Mediaº. Întrebãri ca „Ist die Ehe noch
aktuell?”, „Mai e cãsnicia de actualitate?” sau
„ Wann vergeht für Sie die Zeit schnell
beziehungsweise langsam ?”, „ Când trece
pentru dvs. timpul repede respectiv încet?”, puse
de tinerii jurnaliºti trecãtorilor, puteau fi auzite
pe strãzile Mediaºului. Tudose Ioana ºi
Tomulescu Cosmin ºi-au adus contribuþia în
aceastã fazã a proiectului realizând o emisiune
radio împreunã cu alte douã eleve din Satu Mare
despre constelaþia Andromeda numitã astfel
dupã prinþesa Andromeda din mitologia greacã
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În faza a doua a proiectului, aprilie 2010,
elevii organizaþi în minigrupuri ºi-au prezentat
„roadele” muncii lor în echipã. Ei au avut la
dispoziþie circa 6 luni pentru a-ºi finaliza
proiectele sub formã de piese de teatru, scurtmetraje, PPP, placate. La aceastã fazã finalã
peste 150 de elevi ºi-au prezentat proiectele.
Cei patru elevi uniriºti au muncit în echipã ºi au
realizat un scurt metraj întitulat „Die Familie, eine
Reise hin und zurueck”, „Familia, o cãlãtorie în
trecut ºi prezent”, scurt metraj gândit, realizat,
interpretat ºi filmat de ei, chiar în clasele,
culoarele sau cancelaria colegiului nostru. E o
scenetã ce face referire la evoluþia familiei
româneºti, o comparaþie între familia tradiþionalã
româneascã, ce aminteºte mult de deja celebrii
Moromeþii ºi cea modernã din ziua de astãzi.
Cu uºurinþã ºi mult amuzament, dar mai ales
dupã extrem de multe duble ºi replici în germanã
scrise uneori ºi-n podul palmei, au trecut pe rând
din pielea unor copii de þãrani în cea a celor de
astãzi pentru care tehnica nu mai are taine sau
din rolul tatãlui ce se întoarce obosit de la munca
a câmpului în cel al tatãlui obosit de prea multã
bere ºi uitat la televizor. Liantul celor douã familii
e bineînþeles mama, care ºi-n trecut ºi-n prezent
muncea ºi le fãcea pe toate. Mama modernã
ajunge din nefericire pentru ea în trecut ºi
cealaltã în prezent ºi clar cã multe situaþii comice
iau naºtere din acest motiv.
„Performanþele” actoriceºti ale elevilor
noºtri cât ºi ale colegilor lor se afla reunite toate
pe douã DVD-uri ce însoþesc cartea scrisã de
prof. dr. Rolf Willaredt, care serveºte ca
documentare în ceea ce priveºte un proiect
realizat între ºcoli partenere pe tema cadru „Der

Mensch în Raum und Zeit”. Multiple competenþe
ale cadrului european comun de referinþã pentru
limbi strãine au fost promovate graþie acestui
proiect: producerea de texte audio, video sau
scrise pe anumite teme, sã comunice în limba
respectivã, sã înþeleagã mesajele auzite sau cu
alte cuvinte au fost promovate cele patru abilitãþi
lingvistice ºi anume vorbit, scris, înþelegerea
mesajului auzit cât ºi a celui citit.
În predarea limbilor strãine se pune mare
accent pe competenta de comunicare ºi pe
ideea cã elevul sã fie cel ce „activeazã” ora,
elevul sã fie principalul „actant”, astfel încât elev
ºi profesor sã formeze o echipã, un „team”
puternic ce coordoneazã ora. Un asemenea
proiect a lãsat clar sã se vadã cã s-a lucrat pe
structura unui triunghi didactic ºi anume:
- S-a muncit pe cât posibil dupã principii
ºtiinþifice;
- S-a încercat sã se acþioneze adecvat
din punct de vedere metodic;
- S-a încercat de asemenea o adaptare
potrivitã a conþinuturilor ºi metodelor cu viaþa
realã, de zi cu zi.
Astfel fiecare participant a fost motivat
în a atinge un anumit nivel în ceea ce priveºte
comunicarea, nivel adaptat propriilor abilitãþi cu
scopul suprem de a-ºi îmbunãtãþi competenþele
de vorbire. Proiectul „Der Mensch în Raum und
Zeit” a însemnat atât pentru elevi cât ºi pentru
profesori o experienþã extraordinarã, un
exemplu despre cum elevi ºi profesori pot
realiza împreunã un curs extrem de atractiv ºi
asta spre folosul ambelor pãrþi.

prof. Laura POGAN

Uniriºtii la Comisia Europeanã
Vestea cã vom evada, printr-o excursie,
la Bruxelles, capitala Europei, într-o lume
deosebitã despre care se vorbeºte neîncetat,
departe de monotonia cursurilor, a venit întâi cã
un ºoc: nu ne venea sã credem cã, în timpul
anului, vom avea parte de o micã vacanþã
extraordinarã!!
Acum, când privesc în urmã, nu pot sã
nu mã gândesc ºi la sentimentul care ne
strãfulgerase în acel moment: ca aceastã
excursie venea ca o rãsplatã pentru efortul pe
care îl depui ca elev sã devii cel mai bun, rãsplata
care, vorbã lui Creangã- „Nu ºtiu alþii cum sunt”dar la noi la Unirea, e legiferatã...
Excursia noastrã la Bruxelles nu urma
sã fie o simplã plimbare sau o simplã vizitã a
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oraºului. Am fost un grup de 23 de elevi de la
clasele a VIIa, a VIIIa, a IXa A, a IXa C, a IXa E
ºi a IXa F, însoþiþi de doamna profesoarã Luminiþa
Ciocîldau ºi doamna director educativ Angela
Sîrbu. Obiectivul principal era vizitarea Comisiei
Europene, sau, mai bine zis, vizitarea Fabricii
acesteia (E.U. Factory), un loc unde puteam afla
mult mai multe despre istoria Uniunii Europene
ºi instituþiile acesteia.
Ziua mult aºteptatã a venit, iar dupã douã
ore de zbor se vedea în sfârºit Bruxelles-ul. Îmi
amintesc cum ne îngrãmãdeam toþi la ferestrele
avionului ca sã vedem oraºul: începuse sã ningã
ºi totul era ca un întreg ocean de zãpadã,
întrezãrit printre flori de gheaþã þesute acum pe
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ferestre. Hotelul nostru am avut marele noroc
sã fie destul de central: la douã minute de mers
pe jos pânã în Piaþa Mare. Pânã sã putem fi
cazaþi, deºi erau numai douã ore, în aceste ore,
plini de nerãbdare, am pornit la o plimbare în
oraº. Plecaþi fiind de dimineaþã, ne era foame,
aºa cã am mers la o pizzerie. În timp ce
aºteptãm mâncarea, am avut surpriza sã ne
întâlnim cu niºte români veniþi ºi ei în vizitã la
Bruxelles. Am fost destul de uimiþi, nu ne
aºteptam cã abia plecaþi de acasã, sã ne
întâlnim deja cu... România!
Ne-am continuat apoi plimbarea în Piaþa
Mare, am fãcut multe poze de grup ºi am cãutat
faimosul Muzeu de ciocolatã belgianã (despre
care nimeni nu ºtia sã ne spunã unde este ºi pe
care în final nu l-am gãsit). Am compensat însã
plimbându-ne pe strãduþele laterale, pline de
magazine cu ciocolatã. Preþurile (cel puþin dupã
pãrerea mea), erau mult prea mari pentru o
simplã cutie de bomboane. O canã de ciocolatã
caldã, luatã de la o cofetãrie de la colþul strãzii,
a fost însã binevenitã.
La venirea serii, întregul oraº pãrea
schimbat.. total altul. Lumini ºi
strãluciri peste tot- în pieþe, pe
bulevard ºi chiar ºi pe cele mai mici
strãduþe, zãpada sclipitoare ce bãtea
în diverse culori ºi o ploaie mãruntã
de fulgi pufoºi, mari, albi ce pãreau
cã nu se vor mai opri din dansul lor
fermecãtor… Oricât ne-a fost de greu,
a trebuit sã ne întoarcem la hotel
pentru a ne pregãti pentru ziua
urmãtoare, cea mai importantã a
excursiei noastre.
Dimineaþa, ne-am întâlnit ºi cu
copiii din Austria, cu care am mers
împreunã la Fabrica UE, unde, odatã
ajunºi, am constatat cu surprindere
cã vom avea parte de o verificare
întocmai ca la aeroport. Ne dãdeam
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acum seama din ce în ce mai mult de
importanta instituþiei în care urma sã
intrãm. O altã uimire pe care am avuto a fost cã, deºi ne aºteptam sã ne fie
destul de greu sã ne înþelegem cu
gazdele noastre, am fost întâmpinaþi
de… doi români, iar grupul din Austria,
de o austriacã. Multe dintre activitãþi leam realizat singuri, apoi grupurile s-au
unit ºi am colaborat. Rezultatul jocurilor
a fost o mare surprizã pentru doamnele
noastre profesoare, pentru cã
majoritatea dintre noi „am votat”
independenþa naþionalã ºi o Uniune
Europeanã extinsã. Mai târziu,
dumnealor ne-au spus cã fuseserãm
lãudaþi pentru prestaþia noastrã, pentru
inteligenþa de care am dat cu toþii
dovadã, pentru atitudinea noastrã de mândrie
cã suntem romani, pentru þinuta noastrã
elegantã ºi decenþa în contrast cu cea a
austriecilor. (ºi, care de necrezut, dar abia dacã
ºtiau puþinã englezã..) Am fost de asemenea
plãcut surprinºi când am descoperit cã la
anumite concursuri noi am obþinut cel mai scurt
timp de rezolvare, fiind astfel pe locul I dintre
toate þãrile care participaserã la aceste activitãþi.
Mi-am dat seama cã ºi romanii pot fi primii ºi
românii sunt oameni deºtepþi, chiar mai deºtepþi
decât mulþi alþii... ªi România poate fi o þarã de
admirat în Uniunea Europeanã ºi în lume.
În final, am plecat cu convingerea cã am
înþeles de la ce venea termenul de fabricã: s-a
creat un concept care a luat proporþii ºi pe care
îl trãim; iar fabrica evalueazã modul în care
tineretul percepe acest concept aplicat în
realitate ºi modul în care îl acceptã sau nu. De
aceea probabil cã elevii cu anumite calitãþi
intelectuale din diferite þãri, consideraþi
reprezentanþi pentru naþiunile respective sunt
chemaþi pentru a-ºi manifesta optinunile/pãrerile,
modul lor de interpretare fiind probabil luat în
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calcul pentru evoluþia viitoare a acestui concept,
a UE, în care trãim cu toþii. Cu aceste gânduri
am început sã pãtrundem pe strãzile pline de
veselie, cu vitrine, construcþii vechi, ecrane
luminoase... Paºii ne-au purtat apoi spre Mall
(Big Shop), McDonald’s ºi, în final, la patinoar
Bruxelles Eye
e” (o imensã roatã,
ºi la „B
asemenea London Eye
Eye), din vârful cãreia se
putea admira oraºul în toatã splendoarea sa: un
cer de lumini coborât pe pãmânt…
Totul: satisfacþia de a împlini cu colegii
un vis, de a deveni o unitate pe care am

demonstrat-o la sediul fabricii, bucuria de a fi
acolo simþind din vârful roþii libertatea în mânã
ºi în toatã fiinþa noastrã, în timp ce alþii au tânjit
atâþia ani dupã ea, veselia, fericirea au fãcut cã
frigul care depãºise demult limita îngheþului, sã
nu mai aibã niciun rãsunet în corpurile noastre...
Drumul de întoarcere acasã a fost plin de
savoarea unei excursii cu amintiri profund
înrãdãcinate în suflet...

Sorana DINCÃ
clasa a IX-a A

De ce mergem la ºcoalã?
Am intrat pentru prima datã într-o salã
de clasã acum aproximativ 11 ani ºi nu voi spune
cã prima zi de ºcoalã pare cã a fost ieri, cãci
nu, nu a fost ieri. A trecut o grãmadã de timp în
care am vãzut multe, am reuºit sã îmi
îndeplinesc multe vise, oricât de mici ar fi ele,
ºi, cel mai important, am reuºit sã îmi fac o
imagine despre lumea în care, în curând, va
trebui sã îmi iau zborul.
Cam de un an ºi ceva, mã tot întreb cât
de important e rolul ºcolii în viaþa noastrã ºi în
consecinþã: „De ce mergem la ºcoalã?”. În
curând, asta nu o sã mai fie o problemã pentru
mine, pentru cã nu voi mai merge la ºcoalã ºi
asta nu din cauzã cã mã las de ºcoalã, ci din
cauzã cã am sã termin ºi ultimul meu an de
studiu. Pentru voi însã, cei care încã practicaþi
acest sport, cred cã este o întrebare destul de
importantã care ar trebui luatã în considerare
mãcar pentru o orã în viaþa voastrã.

foto: Dora DAMIAN (XII C)

98

Mulþi rãspund la aceastã întrebare întrun mod foarte interesant, ce e drept cam sec,
un rãspuns, care îþi ia în jur de 0,01 milisecunde
sã îl gândeºti ºi anume: „Pentru cã trebuie.”. În
primul rând, ãsta nu este un rãspuns. Nu a murit
nimeni pentru cã nu a fost la ºcoalã. În clasa
întâi, în prima zi de ºcoalã, când toatã lumea
stãtea zgribulitã, cu florile în mânã, cu pãrinþii în
spate care îþi recomandau sã nu stai cocoºat ºi
sã zâmbeºti, sã arãþi cât de fericit eºti cã e prima
ta zi de ºcoalã, cred cã nimeni dintre noi nu a
fost conºtient care e scopul pentru care urma
sã intrãm într-o rutinã care la un moment dat
poate deveni enervantã. Apoi, dupã aceastã zi
magnificã, încep teme ºi teste ºi dupã teste
urmeazã niºte teme. Acum sã vã întreb: „Cine
a fost vreodatã fericit cã a avut test?” sau „Cine
a zis: Da, ce fericit sunt azi cã pânã mâine am
de fãcut 120 de exerciþii?”. Rãspunsul normal
ar fi „nimeni”, deoarece toatã lumea aºteaptã
pauza cu o nerãbdare ieºitã din comun, iar de
vacanþe, nu mai zic. Dar v-aþi întrebat
vreodatã de ce la un moment dat va
plictisiþi în vacanþã? Mintea nu e fãcutã
sã stea, ºi fiecare dintre noi simte asta
din plin dupã trei luni de trezit la ora 12
ºi de dat like-uri pe Facebook. Dar, ca
sã mã contrazic, pot sã vã zic cã mie
chiar îmi place sã învãþ, mã simt bine
când dau teste, deºi nu am învãþat
pentru ele, pentru cã simt cã gândesc
ºi, dacã ºcoala nu reuºeºte tot timpul
sã îmi ofere aceastã plãcere, încerc
sã mi-o creez singur, studiind pânã ºi
cele mai neînsemnate lucruri ºi oferind
noi interpretãri la ceea ce mi-a fost
prezentat. Prefer sã iau un doi decât
sã copiez o temã ºi nu o sã îmi calc pe
suflet doar ca sã am media zece. Orice
medie e normalã atâta timp cât o meriþi
ºi te reprezintã. Nu va mai puneþi
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idealuri stupide. Media zece nu e un ideal.
Atunci pun încã o datã întrebarea, „De
ce mergem la ºcoalã?”, dacã nu ne creeazã
nicio plãcere, ba, mai mult, ne întristeazã, ne
face sã ne plângem, ne streseazã. Eu sunt de
pãrere cã viaþa trebuie sã fie fericitã (mie, cel
puþin, îmi place sã fiu fericit, deºi lumea zice cã
sunt morocãnos). Dacã e sã facem un simplu
exerciþiu de logicã, cei care ar trebui sã fie fericiþi
când se duc la ºcoalã sunt copii ãºtia care, mai
nou, îºi zic emo ºi cãrora le place sã fie triºti.
Þinând cont de tot ce am spus pânã
acum, presupun cã toþi credeþi cã blamez ºcoala
ºi da, este foarte uºor sã blamezi pe altcineva
sau altceva dacã tu nu eºti fericit. Dar nu, nu
blamez ºcoala pentru cã fiecare lucru are pãrþile
lui bune ºi pãrþile lui rele. Este de datoria noastrã
sã cãutãm sã ne bucurãm de cele bune ºi sã
nu ne plângem de cele rele. Principala problemã
nu este în sistemul educaþional, ci în noi, cei
care mergem la ºcoalã. Nu ºcoala trebuie sã
ne modeleze viaþa ºi propria persoanã, ci noi
trebuie sã ne autodescoperim pentru a vedea
cu ce rol am fost lãsaþi pe acest pãmânt. Este
foarte uºor sã te laºi pe val ºi sã gândeºti cã la
un moment dat curentul te va duce la destinaþie,
dar de unde ºtii cã supravieþuieºti pânã ajungi
la destinaþie. Toatã perioada petrecutã în ºcoalã
trebuie sã fie o continuã cãutare a propriei
pasiuni ºi, deºi pare greu, este destul de uºor,
trebuie doar sã vezi ce îþi place sã faci. Din
proprie experienþã, pot sã vã zic cã orice ai face,
dacã o faci cu pasiune, se dovedeºte a fi ceva
extraordinar. Majoritatea oamenilor de ºtiinþã
susþin cã fiinþele umane se deosebesc de
animale prin faptul cã au puterea de a raþiona.
Nu sunt în totalitate de acord cu aceastã pãrere,
pentru cã oamenii, pe lângã minte, mai au ºi
suflet, dar, revenind la subiect, dacã tot avem
puterea de a raþiona, de ce sã nu o facem?
Mintea, la fel ca ºi corpul, cere hranã ºi, la fel ca
ºi corpul, „moare” fãrã hranã. Hrãniþi-vã mintea,
gândiþi, puneþi-vã întrebãri, cãci altfel puterea de
creaþie cu care v-aþi nãscut ºi talentele voastre
vor dispãrea.
Societatea actualã are ca principal scop
îmbunãtãþirea vieþii oamenilor, dar asta nu o sã
se întâmple pânã când nu o sã provocãm o
schimbare în modul de a ne dezvolta. Trebuie
sã creãm mai mult ºi sã renunþãm la modele, la
tipare. Trebuie sã nu ne fie fricã sã ne susþinem
o pãrere, chiar dacã ea aduce cu sine o notã
proastã. Notele nu conteazã, peste câteva zeci
de ani cataloagele cu numele voastre o sã se
ducã la reciclat ºi omenirea o sã profite de notele
voastre în scopuri igienice. Ceea ce conteazã
e ceea ce suntem, ceea ce gândim, ceea ce ne
place. Conteazã dacã ne respectãm pãrinþii,
colegii, profesorii. De ce sã facem lucrurile doar
pentru cã trebuie? O vorbã celebrã la noi, la
români, zice cã: „Nu existã dragoste cu sila”.
Eu pot sã completez ºi sã zic cã nu existã
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foto: Georgiana NEDELCU (XII F)
NIMIC cu sila. Încercaþi sã gãsiþi ceva plãcut în
tot ce faceþi ºi sã nu vã abþineþi sã faceþi ce vã
place (asta nu include fumat, bãut, înjurat ºi alte
chestii de genul ãsta).
Poate sunt copii care din diferite motive
se simt inferiori ºi considerã cã nu se pricep la
nimic (de obicei nu este vina lor, ci este vina
colectivului, cãci, în unele colective, concurenþa
e înþeleasã greºit ºi devine mai mult urã). Aºa
ceva nu trebuie sã se întâmple, nimeni nu este
mai special, toþi suntem speciali în felul nostru
de a fi, fiecare avem propriul nostru talent ºi nu
ar trebui sã ne lãsãm în niciun fel descurajaþi de
cei ce se considera superiori, cãci ei devin foarte
„mici” doar prin faptul cã fac asta.
ªcoala e ca un magazin de materiale de
construcþii. Când vrei sã îþi construieºti casa,
nu cumperi toate materialele de pe raft, ci iei doar
ceea ce ai nevoie pentru casa ta. Rolul ºcolii
este de a pune la dispoziþie toate aceste
„materiale”, din care noi trebuie sã selectãm
ceea ce avem nevoie pentru propria noastrã
persoanã.
Sistemul educaþional este un sistem
foarte bine pus la punct din punct de vedere
informaþional, dar problema intervine prin faptul
cã impune niºte tipare ºi, astfel, omoarã
creativitatea elevilor. Aceste tipare apar din
cauza faptului cã scopul ºcolii în momentul
actual nu este de a construi oameni competenþi,
ci de a bãga oameni în facultate, sperând ca,
apoi, ei sã devinã competenþi. De ce trebuie
neapãrat ca toþi sã facã o facultate? Cine ºtie,
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poate facultatea chiar e facultativã. Multe meserii
au scãzut în ochii societãþii doar din cauzã cã
sunt considerate inferioare de cãtre unii oameni,
pãrere care a fost adoptatã de toþi, pur ºi simplu,
din lene sau din fricã. Nicio meserie nu trebuie
desconsideratã deoarece societatea are nevoie
de o varietate cât mai mare în câmpul muncii,
iar meseriile de brutar, cizmar, agricultor sunt la
fel de onorabile ca ºi cea de ITist sau inginer.
ªcoala creeazã aceste tipare ºi face o mare
greºealã, din cauzã cã asta implicã o adresare
identicã tuturor elevilor. Este imposibil sã te
adresezi la fel tuturor, pentru cã oamenii sunt
diferiþi ºi, în consecinþã gândesc ºi simt diferit.

Revenind la comparaþia de mai devreme, nu e
posibil ca toate „casele” sã arate la fel, ar fi fãrã
gust. Astfel cã ºcoala nu are nevoie de evoluþie,
ci de revoluþie, o schimbare de viziune asupra
a ceea ce oamenii trebuie sã fie. Fiecare trebuie
sã fie ceea ce este, ºi ºcoala trebuie sã ne ajute
sã ne dãm seama ce suntem.
Dupã cum se observã, þara nu e într-o
situaþie foarte plãcutã ºi are nevoie foarte mare
de o schimbare în bine. Nu trebuie sã ne gândim
doar la noi, ci ºi la societatea în care vom trãi, ºi
cred cã meritã sã punem o mânã de ajutor la
viitorul nostru.

Mihai MUNTEANU
clasa a XII-a C

Echilibrul Olfactiv
sau elogiu pentru iris ºi trandafir

grafica: Andreea VOINEAG (IX F)
O ploaie densã învãluie oraºul stârnind
parfumuri acide de sub tapiseria stacojie a
frunzelor înþesate pe trotuare.
Invariabil, începe o nouã sãptãmâna ceºi revendica drepturile asupra timpului meu. Mã
întind ca o pisicã leneºã, somnoroasã ºi
recalcitrantã atunci când se vede nevoitã sã-ºi
abandoneze culcuºul cãlduþ ºi nu-mi doresc
decât sã mã cufund din nou, impasibilã, în
tenebrele somnului dulce ºi pufos de dimineaþã.
Ameninþat însã din toate pãrþile, atras într-o
ambuscadã a temelor, proiectelor de la liceu, a
plãþii câtorva facturi, cumpãrãturile de început
de sezon, aºa somnul refuzã cu încãpãþânare
sã revinã ºi atunci mã refugiez în semi-vis, la
hotarul dintre real ºi ireal ºi visez cu ochii
deschiºi... Visez la dulceaþa de trandafiri a
bunicii, ce mi-a aromat copilãria, mi-a dezmierdat
fantezia cu legende ºi basme cu zâne ºi mi-a
lãsat moºtenire arta de a visa frumos ºi de a

100

iubi viata. Rafale de catifelare ºi de miresme îmi
exaltã simþurile, mã împresoarã, mã cuprind ºi
înlãtura legea gravitaþiei terestre. Imponderabilã
plutesc într-o galaxie nouã, într-un univers de
senzaþii ºi trãiri concentrate într-un ochi de rouã,
într-o aurã de roze ºi iriºi, infinit curcubeu de
mãtãsuri ºi candoare. ªi pentru o clipã, petru
un minut, pentru un veac, pentru o eternitate mã
las învãluitã de parfum. De ce tocmai iriºi ºi
roze? Pentru cã în viziunea mea, destinul lor
este boem, cabalistic ºi pragmatic totodatã,
paradoxal pânã la absurd, paradox faþã de care
fiinþa umanã resimte o atracþie irezistibilã ºi în
care regãsesc similitudini cu propria soarta.
Asemenea unei roze cu porþelanul
petalelor ºlefuit de polizorul unui zefir domol, neam tras seva din iubire. Cu rãdãcinile adânc
înfipte în sol, dar lãsându-se legãnatã de adierea
uºoarã a viselor, sãrutatã timid ºi cast de zorii
primei iubiri, mistuitã de focul de Bengal al
pasiunii, sorbind însetatã lacrimi de înger,
sedusã de promisiunile efemere, descrise în
zbor de aripa diafanã a unui ºãgalnic fluturaºiluzionism ieftin, dar eficient. Avea o adoraþie
ostentativ afiºatã de lepidoptera cu intenþii
ignobile ºi miºcãri de balerin profesionist - „O,
tu, Rozã între roze!”, abandonatã mai apoi pentru
o margaretã comunã ºi ca înzestrare ºi ca
idealuri din acelea care se întâlnesc adesea
presãrate pe drumurile vieþii, pulsând de dor ºi
fremãtând de iubire, Roza ºi-a cãutat uitarea ºi
alinarea în trilurile privighetorii, ce se revãrsau
torente, torente în noaptea de smoalã,
afundându-se tot mai mult în mocirla melancoliei.
Sã fie oare acesta finalul melodramatic al Rozei,
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regina florilor, al unei iubiri eºuate lamentabil?
Nicidecum. Cu frumuseþea decantatã de
suferinþã, rafinament ºi elegantã, misticism ºi
candoare, Roza a înþeles cã îºi era datoare sieºi
în multe privinþe. A dezvoltat spini care sã o
protejeze de propria-i susceptibilitate faþã de
fluturaºii aventurieri ºi s-a înarmat cu mult curaj
ºi determinare, a devenit o rozã cu
personalitate, fragilã ºi puternicã în acelaºi timp,
ca însãºi iubirea. Fragilã ºi totodatã puternicã,
un simbol al femeii moderne ºi întreprinzãtoare.
A devenit mai exigentã cu sine ºi cu ceilalþi, a
învãþat sã se preþuiascã mai mult, sã se
iubeascã pe sine ºi sã iubeascã viatã. ªi-a
cristalizat pânã ºi o filozofie „Sã nu uiþi niciodatã
sã visezi”. Roza ca orice îndrãgostitã de viaþã
ºi nu de un fluture care îºi asigurã subzistenþa,
îºi flateazã orgoliul ºi îºi omoarã plictisul livrând
cuvinte, s-a consacrat artei. Irisul ºi-a dat ºi el
concursul, iar pe fundalul sonor asigurat de
sopranã privighetoare a pus în scena cel mai
desãvârºit spectacol de catifelare, parfum,
culoare ºi reverberaþii melodice. Proaspãt
botezat în lumina rampei, Irisul a clipit timid.
Cunoscând fastul, luxul ºi sclipirile triumfale ale
stelelor, dar prea puþin obiºnuit cu ovaþiile
publicului extaziat, s-a retras discret la
adãpostul umbrei. Plãmãdit ºi crescut în
rãcoarea ºi tãcerea nopþii, îmbãiat de razele lunii,
contopit cu infinitul ºi cu speranþa în albastrul
aburit de ceaþa lãptoasã a zorilor, purtând
pecetea sãrutului dat de zefir, ºi-a savurat
rezultatul eforturilor realizate cu dãruire ºi
pasiune, asumându-ºi rolul de aristocrat rafinat.
Prezenþa sa exuberanþã a adus un plus
de originalitate ºi a adãugat o tuºã vibrantã
tabloului, stârnind euforia ºi admiraþia publicului.
S-ar spune cã în profundul meu vis cerul se
preface în trandafiri. Mã uit cum mi se acoperã
fruntea, umerii ºi mâinile de trandafiri. Oare ce
am sã fac cu atâþia trandafiri? ªtie cineva de
unde izvorãºte aceastã floare catifelatã, care
înduioºeazã în fiecare zi peisajul, conferindu-i
acea dulceaþã trandafirie, albã, azurie, tot mai
mulþi trandafiri ºi tot mai mulþi trandafiri, aidoma
unui tablou zugravit de miticul Il Beato, cel care
picta în genunchi cerul?
Câþi trandafiri cad peste tot: trandafiri
albaºtri, albi, fãrã culoare. Ca o zãpadã cãlduþã
ºi uºor coloratã se aºtern trandafirii pe stradã,
pe podea, pe acoperiº, în copaci. Tot ceea ce
este puternic se transformã, prin podoaba lor
celestã, delicat. Tot mai mulþi trandafiri, tot mai
mulþi trandafiri.
Deschid ochii, de data aceasta învioratã
ºi surâd luminos. Afarã soarele molcolm de
toamnã îmi zâmbeºte la rândul sãu. Câþiva nori
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scãmoºeazã cerul, dar ziua promite sã fie una
de aur, dintre acelea care te fac sã iubeºti
anotimpul spleenului. ªi chiar dacã nu ar fi aºa,
dacã ar ploua, dacã ar fi rupere de nori, dacã ai
avea de înfruntat noroaie ºi un trafic infernal cine
te împiedicã sã fii fericit? Sã fii din nou copil, sã
crezi în basme ºi sã nu te ruºinezi sã visezi?
Unii vor râde sau îþi vor arunca sãgeþi pline cu
sarcasm, în realitate sunt doar manifestãri de
frustrare, alþii te vor blama, acuzându-te ca
aceasta speculaþie la bursa vieþii te va costa
mult prea scump, cã nu meritã efortul ºi cã azi
trebuie sã fii cu picioarele pe pãmânt. Însã cei
mai mulþi te vor aproba ºi te vor susþine. Sã
construieºti în fericire este cea mai sigurã ºi cea
mai profitabilã investiþie.
Azi e luni. Dimineaþa, liceu, micile greutãþi
ale vieþii de liceean, probleme de orice naturã,
au fost odatã ca niciodatã. Le-am eradicat
definitiv cu o armã la îndemânã ºi deosebit de
eficace: elixirul bucuriei de a trãi ºi de a visa.
Flaconul troneazã în dulãpiorul de la baie ºi ori
de câte ori ceva îmi ameninþa firmamentul meu
interior, pulverizez o picãturã... ºi gata. E
povestea parfumul meu, al tãu, al oricãruia dintre
noi.

Larisa TÃ
TARU
TÃT
clasa a XI-a E

grafica: Carla HEREA (IX F)
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Cãlãtoria în timp,
între utopie ºi realitate
Într-un fel, fiecare dintre noi este un
cãlãtor în timp... Suntem propulsaþi mereu
înainte, parcurgând traseul naºtere-moarte fãrã
cale de întoarcere. Cum ar fi dacã am putea
cãlãtori în trecut, asistând la evenimente istorice
sau poate sã cãlãtorim în viitor sã ne vedem
destinul? Imaginaþi-vã posibilitatea de a altera
trecutul, de a îndrepta unele greºeli istorice,
greºeli sãvârºite din cauza erorilor umane, de a
petrece timp în compania celor dragi, imaginaþivã cum ar fi sã stai la aceeaºi masã cu
personalitãþi marcante ale omenirii, oameni de
talia lui Newton ºi Einstein!
Posibilitãþile ar fi infinite... singura limitã
rãmânând imaginaþia. În rândurile ce urmeazã
vom încerca sã inþelegem natura acestui
concept evaziv numit „timp”, principalele ipoteze
privind alterarea lui, modurile de cãlãtorie în timp
precum ºi paradoxurile ce iau naºtere din
acestea.
Ce este timpul?
Cu toþii ne-am pus aceastã întrebare la un anumit
punct în vieþile noastre.
Pentru a înþelege natura timpului trebuie sã
abordãm acest concept în trei pãrþi:
I . Cum curge timpul?
II. Timpul curge într-un singur sens?
III. Este timpul universal?
I. Cum curge timpul?
Fiecare dintre noi avem o înþelegere nativã
a timpului, îl percepem curgând ca ºi cum ar fi
într-o miºcare rectilinie ºi uniformã. Dar este
oare corect acest mod de a privi timpul?
Conform lui Max Planck , la nivel cuantic,
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energia nu este eliberatã continuu, ci în anumite
cantitãþi (sau pachete discrete). Printr-o
analogie, unii cercetãtori afirma cã ºi timpul în
sine, ca una din dimensiunile cadrului în care
toate fenomenele iau loc, ar fi cuantificat, adicã
ar exista o cea mai micã „celulã” de timp.
Dacã timpul curge într-adevãr în cuante,
atunci, fragmentându-l din ce în ce mai mult,
vom putea ajunge la o limitã unde vom putea
observa cum se desfãºoarã aceºti „paºi
discreþi”. Am putea rãspunde astfel la întrebarea
care vizeazã continuitatea timpului. Pânã astãzi
nu s-au putut imagina metode (nici mãcar
teoretice) care sã valideze una din variante.
II. Timpul curge într-un singur sens?
Percepem cã timpul evolueazã din trecut,
prin prezent spre viitor. Avem memorii despre
evenimente din trecut, dar nu ºi despre
evenimente din viitor. Timpul permite alegerea
unui punct de referinþã în proximitatea cãruia
evenimentele pot fi plasate în ordinea întâmplãrii
lor, în acest mod stabilindu-se cã un eveniment
a avut loc înainte sau dupã altul, astfel creânduse o „sãgeatã a timpului”. În mod interesant, nu
toate legile fizicii impun ca timpul sã curgã din
trecut, în prezent ºi spre viitor. ªi atunci ce
impune o direcþie definitivã de curgere a timpului?
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare
trebuie sã aruncãm o privire asupra legilor
termodinamicii. Cea de-a doua lege a
termodinamicii, de altfel una din legile
fundamentale ale fizicii, spune cã entropia unui
sistem închis este tot timpul în creºtere, entropia
mãsurând nivelul de dezordine. Altfel spus, întrun sistem închis (universul în sine fiind un astfel
de sistem) dezordinea sporeºte întotdeauna,
lucrurile neordonandu-se niciodatã de la sine.
Dacã ai aranja piesele unui puzzle, astfel încât
sã formeze o imagine ºi apoi le-ai plasa într-o
cutie, închizând cutia ºi agitând-o, în 99.99%
dintre dãþi, piesele nu se vor aranja în ordinea
corectã. Totuºi, dacã am persevera destul de
mult timp, ar fi posibil ca puzzle-ul sã se
rearanjeze în ordinea corectã, dar este foarte
improbabil iar universul ar putea sã nu aibã
destul timp ca acest eveniment sã se întâmple.
La nivel subatomic nu existã nicio
distincþie între trecut ºi viitor
viitor.
La nivel subatomic, douã particule pot
interacþiona producând, de exemplu, douã noi
particule sau având ca rezultat doar un schimb
energetic. Conform legilor fizicii, nu existã niciun
motiv pentru care interacþiunea sã nu se poate
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produce din nou, cu rezultate similare sau
diferite. Studiind dinamica acestor particule, ar
fi imposibil de determinat ordinea în care
evenimentele ar avea loc. La aceste dimensiuni
pur ºi simplu nu existã nicio metodã de a distinge
trecutul de viitor, analizând doar interacþiunea
dintre particule.
La nivel macroscopic (la un nivel
accesibil simþurilor noastre) putem distinge
cu uºurinþã sensul timpului.
Dacã ni s-ar arãta douã poze, prima cu
un pahar aflat pe o masã ºi a doua cu paharul
spart lângã masã, putem preciza cu siguranþã
ordinea în care evenimentele au avut loc. ªtim,
bineînþeles, cã paharele sparte nu se refac iar
apa împrãºtiatã nu se adunã la loc în pahar. Dar
de ce nu? Conform legilor fizicii fiecare
interacþiune care implicã atomii unui pahar este
reversibilã. Dar existã o sãgeatã a timpului care
aratã dinspre trecut spre viitor când ne referim
la sisteme complexe conþinând numeroase
particule. Distincþia dintre evenimente trecute
ºi viitoare poate fi exprimatã matematic de
termodinamicã, ºtiinþã care fundamenteazã
evoluþia lucrurilor în timp (din trecut spre viitor).
O altã direcþie a timpului este datã de
Big Bang, aceasta fiind descrisã ca sãgeata
fundamentalã a timpului. Indiferent la ce moment
te afli, Big Bangul se afla mereu în trecut. Se
poate deci identifica sãgeata timpului în
expansiunea universului. Pe mãsurã ce
universul îmbãtrâneºte ºi se extinde, galaxiile
se îndepãrteazã unele de altele tot mai mult.
Acolo unde galaxiile sunt adunate, vorbim de
momente din trecut mai îndepãrtate de prezent,
iar acolo unde galaxiile sunt dispersate, ne
plasãm într-un trecut mai apropiat de prezent.
Prima lege a termodinamicii spune cã
energia unui sistem închis nu se modificã.
Energia totalã a universului a fost determinatã
la crearea lui, dar ce ne spune a doua lege este
cã totalul de energie „utilã” scade. Când toate
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sursele de energie se vor epuiza, întreg
universul va fi într-o stare de echilibru termic în
care nimic nu se schimbã ºi putem vorbi practic
de o moarte termicã.
III. Este timpul universal?
Cu toþii am auzit, chiar ºi dacã numai în
treacãt, de Albert Einstein. Devenit simbol al
ºtiinþei pretutindeni, la începutul secolului trecut
Einstein a rãsturnat ºi remodelat fundamentele
fizicii stabilite anterior de Isaac Newton. Prin
teoria relativitãþii, Einstein nu numai cã a zguduit
principiile fizicii specifice acelei perioade, dar a
ºi introdus noi concepte cum ar fi curbarea
spaþiului, interdependenþa spaþiu-timp,
transformarea materiei în energie precum ºi o
nouã dimensiune - timpul. Conform teoriilor lui
Einstein, pentru corpurile care se deplaseazã
prin spaþiu la viteze foarte mari (sã zicem 90%
din viteza luminii), timpul se dilatã iar când un
anumit corp atinge viteza luminii (ipotetic deºi
imposibil) timpul se va opri. Vitezei luminii i-a
fost atribuit caracteristica de vitezã limitã în
univers conform teoriei relativitãþii, prin urmare
nimic nu poate cãlãtori mai repede decât ea
(c=299.792.458 km/s).
Un paradox ce ia naºtere este paradoxul
gemenilor. Sã presupunem cã A ºi B sunt fraþi
gemeni. La un moment dat, A se hotãrãºte sã
plece într-o cãlãtorie prin spaþiu cu 90% din
viteza luminii, în timp ce B rãmâne pe Pãmânt.
Dacã A decelereazã ºi se întoarce la B dupã 1
an (timp mãsurat de A), se naºte întrebarea câþi
ani vor fi trecut pentru B? Conform fizicii
newtoniene, timpul mãsurat de B va fi identic cu
cel mãsurat de fratele sãu geamãn, A, adicã tot
un an. Dar, analizând rezultatele oferite de teoria
relativitãþii, timpul mãsurat de A vã fi unul
fundamental diferit de timpul propriu lui B,
datoritã efectelor de dilatare ale timpului pe care
A le experimenteazã în timpul cãlãtoriei. Astfel
pentru B au trecut mai mulþi ani, în conformitate
cu rezultatele date de transformãrile LorentzEinstein. Acest paradox sugereazã foarte bine
relativitatea timpului în funcþie de vitezã.
Deducem de aici ca un mod de a cãlãtori în timp
este dilatarea lui prin cãlãtoria în spaþiu cu viteze
foarte mari, preferabil apropiate de viteza luminii.
Rezultã deci cã, în ceea ce priveºte rãspunsul
la întrebarea iniþialã, „Este timpul universal?”,
rãspunsul este evident NU.
Datoritã faptului cã lumina, ca de altfel orice
formã de undã electro-magneticã, se propagã
cu o vitezã finitã (deºi foarte mare), telescoapele
noastre nu analizeazã prezentul ci implicã un
soi de privire spre trecut. Astfel, luminii îi trebuie
cam o miliardime de secundã sã cãlãtoreascã
un metru. Asta înseamnã cã noi vedem
persoana de lângã noi la o miliardime de
secundã în trecut. Luminii de la Soare îi trebuie
8 minute sã ajungã pe Pãmânt iar, dacã Soarele
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s-ar stinge brusc, noi tot am putea beneficia de
lumina lui timp de aproximativ 8 minute.
Un alt aspect al relativitãþii timpului în univers
este cã timpul încetineºte în prezenþa unor
câmpuri gravitaþionale puternice. Pãmântul, în
timpul cãlãtoriei lui în jurul Soarelui, se contractã
ºi se dilatã cu aproximativ 1 metru în fiecare zi,
ceea ce înseamnã cã nici timpul nu curge
uniform. Pe mãsurã ce se contractã (pe
orizontalã) pentru locuitorii de la nordul ºi sudul
planetei, timpul trece mai repede (chiar ºi dacã
este de ordinul nanosecundelor) iar pentru cei
de la est ºi vest (pe direcþia de contracþie) timpul
trece mai greu. Pe mãsurã ce un obiect se
îndepãrteazã de sursa unui câmp gravitaþional,
pentru acel obiect timpul curge mai repede, în
timp ce apropierea de sursa unui câmp
gravitaþional cauzeazã dilatarea, deci încetinirea
timpului. Þinând cont cã gravitaþia influenþeazã
timpul, acesta poate fi un alt mod de a cãlãtori
în timp, dar numai în viitor.
În teoria relativitãþii, Einstein a clarificat
faptul cã spaþiu-timpul este într-adevãr curbat.
Ne putem imagina aceastã hartã quadridimensionalã astfel: sã ne imaginãm o faþã de
masã întinsã perfect în faþa noastrã. Plasãm un
obiect mai greu în centrul ei, o bilã de biliard dacã
vreþi. Observaþi cã spaþiul s-a deformat în jurul
bilei, nu? Este din cauza masei bilei care
deformeazã faþa de masã. Acum sã ne
imaginãm cã vrem sã lãsãm sã se rostogoleascã
o minge de tenis pe faþã de masã, impunându-i
acesteia o traiectorie paralelã cu una din
muchiile feþei de masã. Mingea de tenis nu îºi
va menþine traiectoria impusã, ci va urma
curbura feþei de masã imprimatã de greutatea
bilei de biliard. Prin urmare traiectoria iniþialã a
fost modificatã. Acum sã presupunem cã bila
de biliard este o stea ºi mingea de tenis o undã
de luminã care trece pe lângã stea. Conform
relatãrii de mai sus, unda de luminã îºi va

104

schimba traiectoria miºcându-se dupã o curbã
generatã de câmpul gravitaþional puternic al
stelei.
Revenind, dacã spaþiu-timpul este curbat,
poate cã existã moduri în care putem construi
„poduri” sau scurtãturi între anumite puncte ale
lui. Mã refer aici la faimoasele „gãuri de vierme”.
Acest concept ar permite unui cãlãtor sã facã
abstracþie de spaþiu ºi sã cãlãtoreascã prin timp
în orice punct al universului. Spaþiul se poate
îndoi astfel încât sã conecteze douã puncte la
distanþe uriaºe în ani-luminã evitând complet
distanþele spaþiale. Practic dacã A ºi B sunt la
100.000 de ani-luminã distanþã (anul luminã este
o unitate de mãsurare a spaþiului ºi nu a timpului),
am putea parcurge aceastã distanþã în 5 minute,
de multe ori mai repede decât viteza luminii, dar
nedepãºind-o. Presupunând cã am construi o
maºinã a timpului, vom putea cãlãtori oare la
orice moment din timp? Am putea schimba
trecutul? Aceasta este o altã situaþie care poate
naºte paradoxuri. Sã presupunem cã am trimite
un leac pentru cancer din viitor în trecut; oamenii
care au murit din cauza acestei maladii ar fi
acum în viaþã?
Cãlãtoria în timp este plinã de astfel de
mistere. Lucrurile care se urmãresc acum în
vederea înþelegerii cãlãtoriei în timp sunt
urmãtoarele:
a) Este oare posibilã? Oare legile fizicii
permit asta? Încã se lucreazã la aceste
rãspunsuri, ºi pentru a le obþine, trebuie înþelese
mai bine legile mecanicii cuantice.
b) Dacã ar fi posibilã cãlãtoria în timp, ce
rãspunsuri aduce natura la aºa numitul „paradox
al bunicului”? (paradoxul bunicului... > nepotul
se întoarce în timp ºi îºi omoarã bunicul astfel
încât tatãl nepotului sã nu se fi nãscut. În acest
mod nepotul îºi anuleazã existenþa?)
c) Am putea cãlãtori în orice moment din
trecut?
Rãspunsul este cã nu, deoarece prima
bucla temporalã se va crea în momentul activãrii
primii maºini a timpului. Prin urmare nu te-ai
putea întoarce în timp înainte de acel moment,
pentru cã nu existã o altã bucla temporalã
înainte de prima. Traiectoria noastrã prin timp,
de la naºtere la moarte, este singurul lucru pe
care îl au în comun toate fiinþele vii. Cu toþii
trebuie sã ne împãcãm cu faptul cã viaþa e
scurtã ºi timpul e preþios. Avem victoriile
noastre, dar ºi înfrângeri. Nu suntem perfecþi,
ºi ca toate fiinþele imperfecte, facem greºeli.
Dacã ne-am întoarce în timp ºi am corecta acele
greºeli am învãþa oare ceva din ele? Am fi cine
suntem azi? Deocamdatã cel puþin, nu putem
da timpul inpoi. Dar fãrã îndoialã, vom continua
sã încercãm...

Leonard P
AVELESCU
PA
clasa a XI-a A

REVIST
A NOASTRÃ nr
.35/36
REVISTA
nr.35/36

PALMARES CNU

Rezultate obþinute de elevii uniriºti
la Olimpiadele naþionale ºi internaþionale
ANUL ªCOLAR 2009-2010
Olimpiada Internaþionalã de culturã ºi civilizaþie româneascã, ediþia a III-a
Ioana Alexandru (XII E) – prof. Daniela Plãiaºu – limba ºi literatura românã - PREMIUL I

OLIMPIADE NAÞIONALE:

Ioana Alexandru (XII E)
prof. Daniela Plãiaºu – limba ºi literatura românã - PREMIUL I
Raluca Ciolcã (IX F)
prof. Sorina Milea – limba ºi literatura latinã - PREMIUL II
Ioana T
udose (XI B)
Tudose
prof. Laura Pogan – limba ºi literatura germanã - PREMIUL III
Mihai Munteanu (XI C)
prof. Enache Pãtraºcu - matematicã - PREMIUL III ºi medalia de aur
Vasile Pîrvu (IX C)
prof. Dan Popoiu – matematicã - PREMIUL III ºi medalia de aur
Mihai Munteanu (XI C)
prof. Sorin Bodaº – fizicã - MENÞIUNE
Andreea Marcu (IX A)
prof. Maria Dochia – chimie - MENÞIUNE
Cristina Stancu (IX F)
prof. Daniela Plãiaºu – limba ºi literatura românã - MENÞIUNE
Raluca Ciolcã (IX F)
prof. Luminiþa Ciocîldãu – limba ºi literatura englezã – MENÞIUNE
Andreea Avramescu (XII B)
prof. Carmencita Culiþã – economie - MENÞIUNE
Andreea Chiru (X B)
prof. Crenguþa Stanciu - limba ºi literatura francezã - MENÞIUNE
Oana Bondroiu (XII B)
prof. Leontina Trandafir - limba ºi literatura francezã - MENÞIUNE
Bianca Oprea (XI E)
prof. Crenguþa Stanciu - limba ºi literatura italianã - MENÞIUNE
Eduard Nicodei-Groper (XII B)
prof. Genovica Vulpoiu – informaticã - Medalia de bronz
Marius Dumitrescu (XII B)
prof. Genovica Vulpoiu – informaticã - Medalia de bronz
Bogdan Caºu-Pop (XII B)
prof. Marilena Oprea – informaticã - MENÞIUNE ºi medalia de argint
Cristina Stancu (IX F)
prof. Carmen Atarcicov – istorie – MENÞIUNE
Beatrice Alexandrescu (VII)
prof. Mariana Guzu – matematicã - Medalia de bronz
Daniel Chirana (VIII)
prof. Mariana Guzu – matematicã - MENÞIUNE ºi medalia de argint
Andru Mocanu (IX C)
prof. Dan Popoiu – matematicã – MENÞIUNE ºi medalia de argint
Echipa tetratlon – fete gimnaziu (Roberta Anghel, Simona Rãdulescu, Maria Pîrlea,
Valentina Tãnase, Andreea Arginteanu)
prof. Carmen Grosu - PREMIUL II pe zonã
Andrei Arghirescu (XI A)
prof. Maria Rusan – MENÞIUNE - LOCUL V pe þarã
Beatrice Alexandrescu (VII)
prof. Daniela Plãiaºu – limba ºi literatura românã - PREMIUL SPECIAL
Sorana Dincã (VIII)
prof. Janet Popoiu ºi Ana Oprea – limba ºi literatura românã - PREMIUL SPECIAL
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Rezultate obþinute la concursurile interjudeþene de matematicã
în anul 2009-2010 de elevii Colegiului Naþional „Unirea”
Concursul „Unirea”, Focºani, ianuarie 2010
Munteanu Mihai, clasa a XI-a C, Marele Premiu
Pîrvu Vasile, clasa a IX-a C, premiul II
Mocanu Andru, clasa a IX-a C, menþiune specialã
Tãnase Valentina, clasa a VII-a, menþiune specialã
Nedelcu Ruxandra, clasa a IX-a C, menþiune
Zaharia Dragoº, clasa a IX-a C, menþiune
Popa Lucian, clasa a IX-a C, menþiune
Sonea Andromeda, clasa a X-a A, menþiune
Ristea Dan, clasa a X-a A, menþiune
Concursul „Congruenþe”, Brãila, martie 2010
Ciubotaru Rãzvan, clasa a V-a, premiul III
Chirana Daniel, clasa a VIII-a, premiul III
Giuclea Amalia, clasa a V-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a VIII-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a VIII-a, menþiune
Concursul „Al. Myller”, Iaºi, aprilie 2010
Chirana Daniel, clasa a VIII-a, premiul III
Alexandrescu Beatrice, clasa a VII-a, menþiune
Burgã Alexandru, clasa a VII-a, menþiune
Mãric Cãtãlin, clasa a VIII-a, menþiune
Munteanu Mihai, clasa a XI-a C, menþiune
Concursul „Speranþe”
Comãneºti, aprilie 2010
Giuclea Amalia, clasa a V-a, premiul I
Ciubotaru Rãzvan, clasa a V-a, premiul I
Chirana Daniel, clasa a VIII-a, premiul I
Pîrvu Vasile, clasa a IX-a C, premiul I
Alexandrescu Beatrice, clasa a VII-a, premiul II
Sonea Andromeda, clasa a X-a A, premiul II
Mãric Cãtãlin, clasa a VIII-a, premiu III
Burgã Alexandru, clasa a VII-a, premiul III
Bogoi Andra, clasa a VII-a, premiul III
Dumitrescu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Barbãrasã Vlãduþ, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a VII-a, menþiune
Condrea Cristian, clasa a VII-a, menþiune
Loghin Laura, clasa a VII-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a VII-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan, clasa a VII-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a VIII-a, menþiune
Mocanu Andru, clasa a IX-a C, menþiune
Sima Paula, clasa a IX-a B, menþiune

Tãnase Valentina, clasa a VII-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a VII-a, menþiune
Burgã Alexandru, clasa a VII-a, menþiune
Condrea Cristian, clasa a VII-a, menþiune
Alexandrescu Beatrice, clasa a VII-a, menþiune
Bogoi Andra, clasa a VII-a, menþiune
Cheºche Bogdan, clasa a VII-a, menþiune
Concursul „Viitorii matematicieni”
Roman, iunie, 2010
Ciubotaru Rãzvan, clasa a V-a, premiul I
Giuclea Amalia, clasa a V-a, premiul II
Dumitrescu Andrei, clasa a V-a, premiul III
Apostu Cãtãlina, clasa a V-a, menþiune
Lavric Roxana, clasa a V-a, menþiune
Bizadea Alexandra, clasa a V-a, menþiune
Anghel Geanina, clasa a V-a, menþiune
Oprea Cora, clasa a V-a, menþiune
Concursul „Florica T
T.. Câmpan”
Muncel, august 2010
Echipa juniori, premiul II
Concursul „Recreaþii matematice”
Muncel, august 2010
Chirana Daniel, clasa a VIII-a, premiul II
Mãric Cãtãlin, clasa a VIII-a, premiul III
Bogoi Andrada, clasa a VII-a, menþiune
Concursul „C. Calude”,
Galaþi, octombrie 2010
Mocanu Andru, clasa a X-a C, premiul II
Bataragã Georgiana, clasa a V-a, menþiune
Tãtaru Cristian, clasa a V-a, menþiune
Giuclea Amalia, clasa a VI-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VI-a, menþiune
Ciobotaru Andrei, clasa a VI-a, menþiune
Loghin Laura, clasa a VIII-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan, clasa a VIII-a, menþiune
Munteanu Andrei, clasa a VIII-a, menþiune
Crivãþ Georgiana, clasa a VIII-a, menþiune
Apostoae Andrei, clasa a IX-a A, menþiune
Dincã Sorana, clasa a IX-a A, menþiune
Chirana Daniel, clasa a IX-a A, menþiune
Nedelcu Ruxandra, clasa a X-a C, menþiune

Concursul „I. Barbu – D. Barbilian”,
Cãlãraºi, octombrie 2010
Concursul „D. Pompeiu”, Botoºani, mai 2010
Giuclea Amalia, clasa a VI-a, menþiune
Giuclea Amalia, clasa a V-a, premiul II
Chirana Daniel, cls a VIII-a, premiul II ºi premiu special Ciubotaru Rãzvan, clasa a VI-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a V-a, premiul III
Concursul „Al. Papiu Ilarian”,
Sonea Andromeda, clasa a X-a A, premiul III
Mãric Cãtãlin, cls a VIII-a, menþiune ºi premiu special Tg. Mureº, octombrie 2010
Sonea Andromeda, clasa a XI-a A, premiul I
Dumitrescu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Alexandrescu Beatrice, clasa a VII-a, menþiune
Concursul „Eremia Georgescu-Buzãu”,
Burgã Alexandru, clasa a VII-a, menþiune
Buzãu, noiembrie 2010
Crivãþ Georgiana, clasa a VII-a, menþiune
Pîrvu Vasile, clasa a X-a C, premiul I
Sima Paula, clasa a IX-a B, menþiune
Sonea Andromeda, clasa a XI-a A, premiul I
Munteanu Mihai, clasa a XII-a C, premiul II
Concursul „Euclid”, Focºani, mai 2010
Tãtaru Rãzvan , clasa a V-a, menþiune
Fudulicã Rãzvan, clasa a V-a, premiul I
Mohonea Alexandru, clasa a V-a, menþiune
Loghin Laura, clasa a VI-a, premiul III
Giuclea Amalia, clasa a VI-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a V-a, menþiune
Mocanu Andru, clasa a X-a C, menþiune
Apostu Cãtãlina, clasa a V-a, menþiune
Lavric Roxana, clasa a V-a, menþiune
Cangurul matematic
matematic, naþional:
Dumitrescu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Nicodei-Groper Eduard, clasa a XI-a B, premiul I
Bizadea Alexandra, clasa a V-a, menþiune
±Poezie
±Poezie, faza naþionalã:
Anghel Geanina, clasa a V-a, menþiune
Giuclea Amalia, clasa a V-a, premiul III
Oprea Cora, clasa a V-a, menþiune
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Premii speciale acordate
absolvenþilor promoþiei 2006-2010
Asociaþia Uniriºtii acordã în fiecare an premiile speciale absolvenþilor care
s-au remarcat la una sau mai multe discipline ºcolare în cadrul concursurilor
ºi olimpiadelor naþionale, dar ºi în activitãþile extraºcolare organizate în
Colegiul Naþional „Unirea”.

ªefa promoþiei 2006-2010
IOANA ALEXANDRU
Premiul catedrei de limba ºi literatura românã
“Ion Diaconu”
Ioana Alexandru - clasa a XII-a E - oferit de prof.
Daniela Plãiaºu
Premiul catedrei de limba ºi literatura englezã
“Dimitrie F
F.. Caian”
Diana Mereoiu - XII B - oferit de prof. Claudia Iorgu
Premiul catedrei de limba ºi literatura francezã “I.M. Raºcu”
Oana Bondroiu - XII B - oferit de prof. Leontina Trandafir
Premiul catedrei de limba ºi literatura latinã “Iulian ªtefãnescu”
Crina Ciudin - clasa a XII-E - oferit de prof. Elena Soare
Premiul catedrei de chimie “Gheorghe Longinescu”
Ionuþ - Mãdãlin Ivan - XII B - oferit de prof. Maria Dochia
Premiul catedrei de istorie “Constantin C. Giurescu”
Teodora Bratu - XII E - oferit de prof. Carmen Atarcicov
Premiul “Duiliu Zamfirescu” pentru activitãþi extraºcolare
Alina Cristea ºi Ioana Alexandru - oferit de prof. Angela Sîrbu
Premiul “Petrache Dima” - pentru activitãþi media ºi jurnalism
Andra Rotaru - XII E - oferit de prof. Tiberiu Dima
Premiul “Ion Mincu” - pentru activitãþi artistice ºi graficã
Irina Chiriþã - XII E - oferit de prof. Romulus Buzãþelu
Premiul “Emanuil Petruþ” - pentru activitãþile trupei de teatru
Adrian Dima - XII E - oferit de Sorin Francu, director teatru Municipal
Premiul “Cornel Coman” - pentru
activitãþile trupei de teatru
Mihai Cojocaru - XII A - oferit de Sorin
Francu, director teatru Municipal
Premiul catedrei de socio-umane
“Dimitrie Gusti”
Andreea Avramescu - XII B - oferit
prof. Carmencita Culiþã
Premiul catedrei de informaticã
“T
udor Leu”
“Tudor
Bogdan Caºu-Pop - XII C - oferit de
prof. Marlene Oprea
Premiul catedrei de informaticã
“Anghel Saligny”
Rãzvan Dragomir - XII B - oferit de
prof. Liliana Colin
Premiul catedrei de educaþie fizicã ºi sport “Zigmund Lupu”
Alina Cristea - XII F ºi Alin Grigore - XII A - oferit de prof. Viorel Paizan
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Ceremonia ceaiului
Popularitatea ceaiului este un fenomen
global, dar nicãieri în lume ceremonia ceaiului
nu contribuie atât de mult la mediul cultural ca
în Japonia. Aici, modul de a prepara ceaiul ºi de
a-l bea a cãpãtat semnificaþii estetice ºi s-a
dezvoltat într-o împlinire artisticã distinctã. Din
acest motiv, dar cu mari rezerve, ne-am decis
sã facem o prezentare cât mai apropiatã de cea
originalã, asumându-ne riscul ºi credem cã prin
tenacitate, vom reuºi totuºi în timp sã slefuim la
aceastã artã, fãrã pretenþia perfecþiunii, ce este
doar apanajul în exclusivitate al japonezilor.
Cu paºi mãrunþi, dar siguri de proaspeþi
uniriºti, colectivul clasei a IX a G, (actualul XI
G) încercau cu doi ani în urma sã punã bazele
a tot ceea ce astãzi este consacrat ca fiind o
demonstraþie a cunoscutei chanuyo
chanuyo-ceremonie
a ceaiului. Nu a fost deloc facil sã ajungem la
un consens în privinþa alegerii programului
nostru pentru ziua colegiului, cãci purtam pe
umeri sarcinã dificilã de a ne evidenþia printr-o
activitate incomparabilã, nerepetabilã, bine pusã
la punct ºi care, bineînþeles, sã ne adjudece
statutul proaspãt obþinut, de uniristi. Impulsul ni
l-a imprimat doamna diriginta Popa Aneta, care
ne-a pus la dispoziþie o varietate de opþiuni ce
aveau la baza considerente desigur, geografice,
dar ºi de munca tenace, responsabilitatea
lucrului bine realizat. Chanoyu are semnificaþia
de „ceremonia japonezã a ceaiului”, deºi tradus
exact înseamnã de fapt apã fierbinte pentru ceai.
În cele din urmã interesul nostru s-a axat pe arta
preparãrii, servitului ºi bãutului ceaiului ce a luat
naºtere în China cu mult înainte ca aceastã
ceremonie sã migreze ºi în cultura japonezã.
Existã mari diferenþe între cele douã culturi,
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cãci, la chinezi, ceremonia ceaiului nu este atât
de rafinatã ca la japonezi. Setul de ceai conþine
mai puþine ustensile, iar ritualul de a bea ceai
are mai puþinã sobrietate ºi se centreazã în
primul rând pe gustul ceaiului ºi calitatea apei
din care este fãcut. Prin urmare, a trebuit sã
accentuãm aceastã distincþie dintre cele douã
culturi prin prezenþa în program a costumelor
reprezentative în cultura chinezã, respectiv cea
japonezã. China a fost prin urmare patria
ceremoniei ceaiului, iar Japonia a perfecþionato ºi i-a conferit sobrietatea ºi rafinamentul unei
arte adevãrate.
Dorinþa de a realiza o ceremonie
ireproºabilã, conºtienþi cã suntem totuºi
europeni, ne-a stimulat sã muncim intens, sã
concretizãm un decor tipic, armonios, sã ne
documentãm asupra acestei arte, sã ne
procurãm sau de ce nu, sã ne improvizãm
costumele... Cu toate acestea, sarcina cea mai
grea a fost procurarea obiectelor fãrã de care
ceremonia nu poate avea loc, precum: þelul de
chasen
bambus (c
n), linguriþã de bambus
chashaku
hishaku
(chashaku
chashaku), polonicul din bambus (hishaku
hishaku),
kama
fierbãtorul pentru apã (kama
kama), tatami (rogojina)
etc. Fiind amatori, dornici însã de perfecþiune,
am improvizat unele instrumente cãci nici timpul
ºi nici posibilitãþile materiale nu erau de partea
noastrã sã ne permitã sã le achiziþionam pe cele
originale.
Prima festivitate a ceremoniei ceaiului a
avut un impact mare, argumentat prin numãrul
de participanti, profesori ºi elevi, noi reuºind sã
creãm o atmosferã calmã ºi sã ne detaºãm de
grijile vieþii cotidiene aºa cum cere o veritabilã
chanuyo
chanuyo. Cea de-a doua ceremonie a ceaiului
a presupus o muncã mult mai intensã, cãci am
optat exclusiv pentru ceremonia japonezã, care
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e întradevãr o artã, preferând cu toate acestea
sã scoatem în evidenþã provenienþa ceaiului,
tradiþia chinezeascã prin þinuta vestimentarã,
machiajul ºi coafura participantelor. A trebuit sã
ne perfecþionãm pentru a nu ne decepþiona
oaspeþii, dar ºi sã reuºim sã-i translãm în
atmosfera specificã de relaxare ºi respect
pentru tot ce e autentic. Costumele, cât ºi
ustensilele nu au mai fost improvizate, iar unele
au fost primite chiar din China, cu doar 3 zile
înainte de ceremonie. Atmosfera de dinaintea
ceremoniei era ºi de aceastã datã emoþionantã,
dar ºi tensionatã, iar discuþiile în contradictoriu
ºi þipetele au fost nelipsite. A trebuit sã exersãm
pregãtirea unui ceai verde ºi de multe ori o
grimasã îºi fãcea apariþia atunci când trebuia
sã-l gustãm. Au existat numeroase momente
nostime, fiindu-ne greu sã scriem cuvinte în
japonezã, sã ne deplasãm în kimono, sã

învãþãm sã salutãm, sã ne aºezãm, dar mai ales
chinul de a sta pe tatami timp îndelung, sã þinem
ceaºca, sã turnãm ceaiul în ceºti, sã avem
miºcãri ale corpului armonioase, calculate,
elegante, rafinate.
Numãrul mare de participanþi la
ceremonie ne determinã sã trudim în continuare
la perfecþionarea activitãþii, ceea ce include ºi
un mare risc: acela cã arta asiaticã nu poate fi
transpusa întocmai, mai ales de noi, europenii,
oricât ne-am strãdui. Suntem absolut convinºi
cã efortul depus pentru a ne reafirma statutul
de unirist ºi prin activitãþi artistice la momentul
omagial 145 ani de când lãcaºul de culturã
dãinuie, merita din plin trudã ºi iatã-ne prin urmare
la a treia încercare, sperãm noi ºi mai reuºitã a
„CEREMONIEI CEAIULUI”.

Alina CIOLAN
clasa a XI-a G

Naºterea ºi dezvoltarea unei tradiþii

Jurnal
24 ianuarie 2008
Azi e prilej de mare sãrbãtoare pentru
tot uniristul care se respectã!
Elevi ºi profesori deopotrivã ºi-au
mobilizat forþele pentru ca sãrbãtoarea Unirii ºi,
evident, a Colegiului nostru, sã fie de neuitat.
Bine- nþeles, noi, « bobocii » de la a IX-a D, nu
puteam fi mai prejos... Aºa cã ne-am adunat cu
toþii, sub foarte atenta îndrumare a doamnei
profesoare Janet Popoiu (cunoscutã ºi ca
»profa de romana ») ºi am pus la cale un plan
cât se poate de cutezãtor.
Ideea nici noi nu mai ºtim de unde ºi cum
a venit... Sub vãdita influenþã a sãrbãtorilor de
iarnã care tocmai trecuserã ºi care ne-au
reamintit frumuseþea tradiþiilor noastre, a
sentimentului acut de apartenenþa la neamul
românesc (era vorba totuºi de 24 ianuarie.. o
sãrbãtoare a poporului roman) ne-am decis sã
arãtãm lumii întregi cum vedem ºi simþim noi
UNIREA.
Proiectul nostru ambiþios, Unirea în
gust ºi tradiþii
tradiþii, a însemnat mult mai mult efort
decât ne-am fi aºteptat... Pe lângã pregãtirea
atentã a bucatelor tradiþionale ce au încântat
papilele gustative ale oaspeþilor noºtri, ne-am
îndreptat atenþia ºi cãtre o þinutã care sã fie în
ton cu evenimentul. Zis ºi fãcut! Îmbrãcaþi în port
popular, veseli ºi mândri, cum le stã bine unor
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adevãraþi uniristi, ne-am surprins invitaþii cu o
masã îmbelºugatã servitã cu zâmbetul pe buze
ºi sufletul deschis. Pentru cei interesaþi de
istoria tradiþiilor noastre am fãcut ºi o scurtã
prezentare a unor obiceiuri populare, precum
Chipãruºul, Dansul Cãluºarilor ºi a costumului
popular românesc, explicând simbolistica
fiecãruia.
Acþiunea noastrã a fost mai mult decât
bine primitã de toþi cei prezenþi care, arãtânduse încântaþi de munca noastrã, ne-au poftit sãi mai surpindem ºi în anul ce va veni.
ªi aºa a început totul...
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24 ianuarie 2009
Ziua Unirii ºi, bineînþeles, a Colegiului
“Unirea” a sosit din nou!
Dorinþa noastrã de a participa la aceastã
însemnatã sãrbãtoare este încã vie, aºa cã am
decis sã ne unim forþele încã o datã ºi sã
împãrtãºim celor ce vor sã ne asculte, viziunea
noastrã despre ce înseamnã 24 ianuarie pentru
poporul roman ºi pentru elevul unirist. ªi anul
acesta am gãsit sprijin necondiþionat ºi
înþeleaptã îndrumare în persoana doamnei Janet
Popoiu aºa cum, de altfel, ne ºi doream ºi astfel
ne-am implicat cu toatã pasiunea într-un nou
proiect.
Acþiunea de anul precedent ne-a servit
drept model, dar am þinut sã-l modificãm conform
noilor noastre perspective asupra tradiþiilor
româneºti ºi a mesajului pe care doream sã-l
transmitem anul acesta.
Masa îmbelºugatã cu care sã ne cinstim
oaspeþii a rãmas un element cheie al proiectului
nostru, cãci bucãtãria româneascã este unul
dintre lucrurile care ne diferenþiazã net faþã de
alte popoare, deºi nu unul esenþial. Aºa cã am
pãstrat ºi ideea de a ne cinsti originile
îmbrãcându-ne în straiele strãmoºilor noºtri, fapt
la care am adãugat ºi o expoziþie deosebit de
frumoasã de obiecte de uz casnic folosite în
trecut. Totodatã, am dezvãluit oaspeþilor noºtri
ºi metodele rudimentare, dar foarte interesante,
de conservare a alimentelor pe timpul iernii.
Atmosfera de serbare câmpeneascã,
presãratã cu mâncãruri care mai de care mai
îmbietoare, de muzicã popularã ºi de zâmbete
sincere, voioase, a fãcut ca ºi anul acesta
publicul nostru sã fie mai mult decât mulþumit.
Spre deliciul celor prezenþi, am adãugat ºi feluri
noi în meniul nostru. Bulzul ºi vinul fiert au
încântat participanþii ca ºi modul în care au fost
preparate, ceaunul pe pirostrii trezind
curiozitatea tuturora.
Suntem pe deplin satisfãcuþi de rodul
muncii noastre ºi, undeva înlãuntrul nostru,
simþim cu toþii cã în Colegiul Naþional Unirea se
naºte o nouã tradiþie...
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24 ianuarie 2010
Vivat Unirea
Unirea! Vivat Colegiul Naþional
Unirea
Unirea!
A mai trecut un an, cu bune ºi cu rele, ºi
iatã cã a venit din nou momentul mult aºteptat:
sãrbãtorirea Unirii, prilej de sãrbãtorire a
Colegiului nostru drag!
Deºi ne doream cu ardoare sã
participãm la acest eveniment, sã ne angrenãm
într-o nouã acþiune prin care sã ne arãtãm
preþuirea pentru ºansa de a fi unirist, simþeam
nevoia unei schimbãri, nevoia de a-i lãsa pe cei
din jur sã pãtrundã în universul nostru, sã ne
descopere gândurile ºi emoþiile aºa cum erau
ele acum.
Subiectul interculturalitãþii era ºi încã
este dezbãtut intens ºi a atras ºi atenþia noastrã,
fapt care a avut ca rezultat decizia în unanimitate
cã festivitãþile închinate zilei de 24 ianuarie
reprezintã un context favorabil abordãrii acestei
chestiuni de actualitate, care ne privea, într-o
mare mãsurã, pe toþi. Problema fierbinte o
constituie, în opinia noastrã, minoritãþile din þara
noastrã ºi modul în care acestea s-au integrat
sau au fost ajutate sã se integreze în societate,
mãsura în care mai exista discrepanþe între
atitudinea faþã de un român ºi faþã de un cetãþean
de etnie rromã, spre exemplu. De ce ne-a fost
atrasã atenþia de acest aspect al realitãþii
noastre? Simplu. Pentru cã ne-am sãturat de
speech-uri ºi dezbateri nesfârºite lipsite de orice
rezultat. Pentru cã, în opinia noastrã, a face
înseamnã mai mult decât a discuta. Aºa cã...
ne-am pus pe fapte.
Am luat legãtura cu directorul ªcolii cu
clasele I-VIII Slobozia Bradului, domna
profesoarã Voica Costache, cu primarul acestei
comune care are o comunitate mare de etnie
rromã, dl. Valericã Zamfirescu, ºi i-am invitat sã
ne împãrtãºeascã detalii despre tradiþiile, despre
obiceiurile ºi pasiunile acestei etnii Am fãcut
cunoºtinþã cu niºte copii minunaþi ºi deosebit de
talentaþi, care, la insistenþele noastre, ne-au
bucurat cu prezenþa lor pe scena Colegiului
Unirea, cântând ºi dansând aºa cum doar ei ºtiu.
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Nu au lipsit nici de aceastã datã bucatele
româneºti, la care am adãugat, în spiritul
interculturalitãþii, mâncãruri specifice bucãtãriei
rrome. Dar ceea ce a fãcut ca oaspeþii noºtri sã
fie de-a dreptul extaziaþi a fost dansul nostru
þigãnesc. Muzica veselã, acompaniatã de
sunetul metalic al salbelor, de aplauzele
necontenite ale publicului ºi de fericirea noastrã
debordantã, a fãcut din acþiunea noastrã un
succes rãsunãtor! Deºi suntem firi modeste, neam vãzut obligaþi sã recunoaºtem cã am lãsat
o impresie excelentã tuturor! Singurul nostru
regret este cã anul viitor va fi ultimul în care ne
vom face simþitã prezenþa aºa cum ºtim numai
noi...

24 ianuarie 201
1
2011
Cuvintele sunt de prisos.. ªi totuºi
momentul se cere consemnat, mãcar de dragul
celor ce vor veni dupã noi. De fapt, în jurul
acestei idei s-a clãdit proiectul nostru din acest

an: moºtenirea pe care o lãsãm posteritãþii
uniriste.
Fiind ultimul nostru an în acest Colegiu,
am vrut sã facem o retrospectivã a anilor
anteriori, o prezentare a modului în care a luat
naºtere aceastã nouã tradiþie ºi sã surprindem
felul în care datinile ºi obiceiurile româneºti se
reflectã în noi, generaþia de astãzi.
Sperãm ca rezultatele eforturilor noastre
sã fie pe mãsurã aºteptãrilor ºi sã reuºim sã
transmitem tuturor mesajul nostru... Emoþiile sunt
mari, poate mai mari ca niciodatã, dar avem
speranþa cã tradiþia ºi spiritul unirist, aºa cum
le-m înþeles noi, vor fi transmise din generaþie
în generaþie.
Acum, în final, nu pot sã nu mã întreb,
cu un sentiment de regret cã nu eu voi fi aceea,
cine va continua acest jurnal ?

Alexandra PÃDUREÞ
clasa a XII-a D

O stagiune de excepþie
„Dintr-o perspectivã teatralã
putem spune cu zâmbetul pe buze cã anul
2010 a fost pentru CNU un an glorios.
Dupã o perioadã destul de întinsã (în jur
de 4 ani), trofeul Stagiunii Teatrale a
Elevilor Vrânceni s-a reîntors acolo…
unde îi este locul: pe al doilea raft din
biroul domnului Noanã. Piesa care a fost
jucatã în anul precendent este o comedie
absurdã, antrenantã si cu un subiect
aparent simplu (dar care ascunde
numeroase subînþelesuri). Atmosfera
generalã din spatele scenei a fost ca
întotdeauna una destinsã, jucãuºã ºi
foarte productivã (artistic vorbind).
STEV-ul, sper eu, va rãmâne
mereu un loc în care se întâmplã lucruri
frumoase… cu oameni frumoºi. Un loc unde talentul, munca, creativitatea ºi, cel mai important,
distracþia se înþeleg de minune lucrând împreunã spre un rezultat cât mai satisfãcãtor.”
(Gabriel CHIRILÃ - XII D)
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Festivalul de T
eatru “C. Apostolescu”
Teatru

Marele premiu al festivalului cu
piesa “Striptease” de Slawomir Mrozek,
avându-i în distribuþie pe Adrian Dima
ºi Mihai Cojocaru. Îndrumãtor artistic
Adrian Damian.
Festivalul de teatru doreºte sã
reînvie tradiþia spectacolelor susþinute
de trupele de teatru ale liceelor ºi
colegiilor iniþiatã de profesorul
Constantin Apostolescu, fost profesor
al liceului Unirea ºi fondatorul Stagiunii
Teatrale a Elevilor Focºãneni.

„Trei oameni puºi pe treabã, douã sãptãmâni
de repetiþii, un singur rezultat. Cam aºa a început
proiectul „Striptease”. Cu toþii ºtim însã cã atunci când
faci ceva de plãcere, nu are cum sã nu iasã bine ºi
exact acesta a fost ºi cazul nostru: Loni, Mitza ºi
(inevitabil) Adi. Nu o sã încep acum sã vã relatez cât
de greu sau de uºor a fost sã punem piesa asta în
scena (nu a fost prea uºor), o sã vã spun însã cã a
meritat toatã osteneala. Va mai aduceþi aminte cum
eraþi cu toþii în teatru ºi aplaudaþi actorii care ºi-au dat
acolo pe scenã sufletul pentru voi? Ei bine, de-asta
am muncit noi: pentru cã voi sã puteþi sã uitaþi de
problemele voastre pentru o
jumãtate de orã ºi sã vã lãsaþi purtaþi de povestea pe care noi o
þesem în faþa voastrã. În fine, a fost o experienþã incredibilã
pentru cã, sunt foarte serios când zic asta, a fost cea mai
solicitantã piesã în care am jucat pânã acum. Sunt sigur cã
majoritatea care aþi venit la piesa aþi fãcut-o pentru majorete,
dar nu o sã vã iau acest lucru în nume de rãu pentru cã vã
înþeleg. În încheiere va mai zic doar sã nu lãsaþi deoparte
dragostea de teatru chiar dacã eu ºi Mitza nu mai suntem în
liceu. ªtiu, sunt mãcelãrit de modestie, dar ce vreþi sã fac dacã
suntem buni?”
(Adrian DIMA)
„A fost un ultim test înainte de admitere cu spectacolul
„Striptease” de Slawomir Mrozek, un succes, dupã pãrerea
mea. Am fãcut o echipã bunã cu Adi ºi cred cã ne-am ajutat
reciproc. A fost un spectacol „cu de toate”: puþinã coregrafie,
imagine din plin, teatru ca la Loni acasã... voie bunã pe
mãsurã!”
(Mihai COJOCARU)
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Nostalgiile organizatorului unirist
Ei, dragii moºului, iaca, s-a întâmplat
inevitabilul, am „îmbãtrânit” ºi noi, iar acum
e momentul sã ne luãm zborul din „cuibul”
unirist unde-om vedea cu ochii... Nici acum
unii dintre noi nu ºtiu ce vor face în viitor,
însã, ciudat lucru, la început de clasa a
douãsprezecea toþi ºtiam un lucru ºi bun:
vrem sã fim organizatori!

de la ore, tocmai în „anul acela (!!!)”. Când
în sfârºit aceastã perioadã de activitate a lor
ia sfârºit, aceºtia intra într-o fazã de
hibernare, cu accente de negare, ei o
numesc simplu „melancolie ”, bocetul lor
tradiþional, dobândit din moºi-strãmoºi fiind:
„mai vreau!”.
Ce este un „organizator”? În urma
unor lungi dezbateri în privinþa definirii
acestui concept, „marii clasici” nu au putut
împãrtãºi lumii decât faptul cã aceastã
specie în continuã creºtere numericã îºi
începe, citez: „ procesul de dezvoltare
primãvara, de mãrþiºor ºi ajunge la
maturitate toamna, când se numãra bobocii”,
am încheiat citatul. Straniu lucru! S-a
observat, de asemenea, un caracter parþial
migrator, între „sala de festivitãþi” ºi „Casa
de culturã” ºi tendinþa stolului de a-ºi alege
un leader.

Cei din exterior nu vor putea înþelege
nicicând aceastã specie, cu atât mai puþin
comportamentul sãu, încãpãþânarea de a
ajunge acasã la ore nefireºti ºi de a absenta
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Ei, dragii moºului (ca sã dau un
aspect circular „creaþiei”), iaca, tocmai v-a
vorbit un organizator care a atins stadiul de
maturitate ºi în curând va fi dat afarã din „stol”
spre a-ºi gãsi rostul, dar de ce am face aºa
ceva când noi suntem cât se poate de
bucuroºi sã fim, simplu, uniriºti?? Degeaba
cãutam tertipuri sã mai rãmânem un an,
„legea junglei” ne trimite la facultate. Mare
pãcat. Acum este rândul vostru, tineri
învãþãcei, viitori organizatori sã duceþi tradiþia
mai departe, sã fiþi mult mai buni, ºi sã vã
asiguraþi cã aceastã specie nu va fi nicicând
pe cale de dispariþie!
P.S.: Am încercat sã evit o descriere
platã a experienþei enunþate mai sus, fiind
de la sine înþeles cã e o perioadã grozavã
din viaþa uniristului plurivalent!

Laura MOISÃ
clasa a XII-a A
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IRINA MA
VRODIN
MAVRODIN
despre sine însãºi
„Cred cã nici o în-fiinþare nu se poate sãvârºi în afara unei duble determinãri:
cea a necesitãþii, cea a hazardului.”
Irina Mavrodin
Întâlnirea noastrã cu doamna Irina
Mavrodin s-a petrecut sub semnul necesitãþii
si al întâmplãrii, o întâlnire providenþialã care îþi
marcheazã destinul ºi îþi modeleazã drumul întrun fel aparte, dându-i un sens ºi o certitudine,
descoperirea unei posibile vocaþii ºi
recunoaºterea unui talent. Din anul 2009 doamna
prof. dr. Irina Mavrodin a acceptat titlul de
preºedinte al juriului concursului de traducere
poeticã organizat de colegiul nostru, juriu format
din nume recunoscute în domeniul traductologiei:
prof. dr. Muguraº Constantinescu, prof. dr.
Elena-Brânduºa Steiciuc ºi conf. dr. AnneMarie Codrescu . Asociaþia culturalã „Irina
Izverna-Tarabac ºi Irina Mavrodin” a oferit premii
laureaþilor celei de-a IV-a ediþii a concursului
nostru.
În mai 2010 trei
elevi uniriºti au avut
deosebita plãcere de a
face cunoºtinþã cu
distinsa traducãtoare ºi de
a participa la un atelier de
traduceri al asociaþiei.
Interviul pe care doamna
I r i n a M a v r o d i n ni l-a
acordat cu aceasta
ocazie este salutul pe
care Domnia Sa îl
adreseazã
acestei
adevarate „ dinastii de
tineri intelectuali francofili”
din Focºani.
Claudia Lepãdatu: Care
este cea mai importantã
trãsãturã de caracter a
dumneavoastrã?
Irina Mavrodin : Dorinþa
profundã, nesfârºitã, de a
trãi în armonie cu mine
însãmi ºi cu ceilalþi. Evit,
mã sustrag oricãrui gen de conflict cãci starea
de conflict are un efect negativ asupra mea.
Manifestându-se de-a lungul întregii mele
existenþe, aceastã dorinþã profundã e de fapt
voinþa de a trãi în armonie aceastã viaþã care
mi s-a dat ºi este, cel puþin aºa cred eu, ceea
ce s-ar putea numi, trãsãtura cea mai importantã
a caracterului meu.
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C.L.: Ce calitate preferaþi la ceilalþi?
I.M.: Sinceritatea este din punctul meu de vedere
singura care face posibilã comunicarea cu
ceilalþi.
C.L.: Ocupaþia dumneavoastrã preferatã?
I.M.: Cea pe care am avut ºansa sã o aleg, sã o
practic din prima tinereþe pânã azi: sã scriu, sã
studiez, sã predau. Pe scurt, îmi place mult sã
fiu scriitor ºi profesor. Dar trebuie sã adaug cã
aceastã ocupaþie o trãiesc ca pe un fel de
predestinare. Asta înseamnã ca mi-am ales-o
în aceeaºi mãsurã în care ºi ea m-a ales pe
mine.
C.L.: Ce defect vã inspirã mai multã îngãduinþã?
I.M.: Timiditatea excesivã care împiedica
anumite persoane (altminteri foarte înzestrate)
sã acþioneze.
C.L.: Ne-aþi putea spune
care este cea mai
frumoasã amintire din
tinereþe?
I.M.: Cred cã acest
superlativ variazã în
funcþie de dispozitia pe
care o ai la un moment dat.
Acum când vã rãspund,
cea mai frumoasã amintire
de tinerete e urmãtoarea:
Eram
studentã
la
Facultatea de Filologie a
Universitãþii din Bucuresti,
profilul Francezã ºi, din
când in când îmi plãcea sã
hoinãresc cu un grup de
prieteni ºi colegi prin
Grãdina
Ciºmigiu.
Rãmâneam ore-n ºir pe
bãnci, unde ne ºi ospãtam
veseli din proviziile pe care
pãrinþii mei le trimiteau de
la Focºani, intârziam în
faþa vreunui copac sau
vreunei statui, sau orice altceva, un fir de iarbã,
o floare. Priveam ore întregi lacul, sau îl
traversam cu barca. Retrãiesc sentimentul de
fericire care cuprindea atunci toata fiinþa mea.
Dacã mai caut, pot gãsi ºi alte amintiri
asemnãtoare din adolescenþã ºi din copilãrie,
amintiri care se leagã din nou de scene de grup
petrecute în mijlocul naturii.
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C.L.: Care este cartea
dumneavoastrã preferatã ºi
motivele pentru care o
preferaþi?
I.M.: Ezit între un roman al lui
Dostoievski ºi un roman al
lui P r o u s t (între Fraþii
Karamazov ºi Timpul regãsit,
spre exemplu). Am avut
ºansa sã citesc Dostoievski
când
eram
încã
o
adolescentã. Când am citit
Proust, mult mai târziu, eram
deja pregãtitã prin faptul cã
citisem pe Dostoievski.
Amândoi au darul de a numi
inexprimabilul psihologiei
profunzimilor. Prin stiluri
diferite, ei fluidificã materia
psihicã, o aruncã într-un
anonimat care-i permite sã fie întotdeauna
versatilã, multiplã, imprevizibilã, imposibil de
controlat de cãtre logica aristotelicã. Noua
paradigmã pe care o propun aceºti scriitori poate
folosi, iar mie mi-a fost de folos, drept grilã de
lecturã inovatoare pentru mulþi alþi scriitori, dintre
care îi voi cita îndeosebi pe Stendhal ºi pe
Flaubert.
C.L.: Prozatorii dumneavoastrã preferaþi?
I.M.: Celor mai sus citaþi voi mai adãuga câþiva:
Cioran, Gide, Malraux, Madame de Sévigné,
Albert Cohen, Virginia Woolf, Beckett, Joyce,
Kafka, Musil. ªi lista ar putea continua.
C.L.: Poeþii dumneavoastrã preferaþi?
I.M.: Baudelaire, Villon, Aloysius Bertrand,
Rimbaud, Lautréamont, Rilke, René Char ºi mulþi
alþii.
C.L.: Din lumea celor vii, pe cine admiraþi cel
mai mult?
I.M.: Pe sora mea, Mioara Izverna. Pentru
puterea ei de a iubi ºi de a se dãrui. Pentru
sinceritatea ei. ªi pentru mintea ei pãtrunzãtoare,
care ºtie întotdeauna sã fie în acord cu sufletul
ei duios.
C.L.: Despre ce sau despre cine aþi putea spune
cã a fost iubirea vieþii dumneavoastrã?
I.M.: Despre câteva dintre cãrþile pe care le-am
scris. Despre toþi studenþii mei. Apoi, pãrinþii mei,
bunica mea Paraschiva, dãdaca mea Ioana,
sora mea Maria, fratele meu Alexandru. ªi
despre poezie.
C.L.: Lucrul pe care-l detestaþi mai presus de
orice?
I.M.: Minciuna. Ipocrizia. Trãim intr-o societate
a minciunii ºi eu ºtiu cã atunci când e practicatã
frecvent, ea poate deveni o adevãratã boalã
psihicã, de care cu greu te poþi vindeca.
C.L.: În afarã de ceea ce sunteþi, cine aþi dori sã
fiþi?
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I.M.: Aº vrea sã fiu o þãrancã bãtrânã dintr-un
sat al nostru de munte. Gândul sau mai bine
spus imaginea aceasta mã urmãreºte de mai
mult timp, poate chiar din vremea când îmi
petreceam vacanþele, în copilãrie, la bunicii mei,
la þarã, în Satu-Nou (lânga Panciu), în Vrancea.
Aceasta obsesie e la originea câtorva dintre
poeziile mele.
C.L.: Aveþi un obiect fetiº ºi dacã da, de ce?
I.M.: Obiectul meu fetiº este numãrul 13. Am
remarcat în timp cã tot ce e pozitiv in viaþa mea
se leagã de numãrul 13, pe care-l regãsesc
oriunde, în coordonatele cuiva, în pagina unei
cãrþi, numãrul biletului meu de tren sau de avion,
etc. Nici mãcar nu încerc sã-mi explic acest
mister (simplã coincidenþã sau nu) cãci un lucru
e sigur: de fiecare datã când privesc aceasta
cifrã, mã simt consolatã, mai sigurã pe mine ºi
de calea pe care am ales-o.
C.L.: Talentul ascuns pe care îl aveþi?
I.M.: E foarte probabil sã deþin acest talent
ascuns. Dar atât timp cât rãmâne în starea
virtualã (adicã: nu s-a realizat încã), abia
manifestat, in cazul meu, printr-o anumitã dorinþã
de a picta, aº prefera sã nu vorbesc despre el.
C.L.: Deviza dv ºi cea pe care v-ar plãcea sã o
împãrtãºiþi tinerei generaþii?
I.M.: Deviza mea? Iat-o: sperantã, iubire,
rãbdare, multã muncã ºi din nou speranþã. Sã
fie oare o devizã pentru cei tineri? Poate. Pentru
unii dintre ei. Dar, dacã mã gândesc bine ºi
aceºtia vor putea sã-ºi gãseascã singuri propria
devizã.
C.L.: În numele elevilor ºi profesorilor Colegiului
vã mulþumesc pentru amabilitatea de a acorda
acest interviu Revistei Noastre
Noastre.

31 mai 2010
Interviu realizat în limba francezã
ºi tradus de prof. Claudia Lepãdatu
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