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ARGUMENT
O r i c e discuþie despre timp este o
gimnasticã a minþii, de la cauzã la efect, de la
sincronie la diacronie, de la duratã, frecvenþã,
aspectul cronologic al lucrurilor la aspectul
metafizic al existenþei pe toate nivelurile ei.
Discipline ultraspecializate, dar ºi cele mai
sofisticate experimente multi ºi transdisciplinare
pot trata numai despre timp. Dacã suntem
fizicieni, filosofi, istorici, poeþi, manageri, biologi,
Cronos e centrul vieþii noastre. A fi pentru noi este
timp înþeles ca adaptare, luptã, calitate a vieþii
chiar ºi a dupãvieþii.
Micimea sau grandoarea, însemnãtatea
noastrã pe acest pãmânt sau lipsa ei þin de
capacitatea de a umple timpul, de a face structuri
fractalice de suflet investit, de inteligenþã,
pricepere.
Ne folosim mereu mintea sau numai
atenþia maimuþei de a imita pentru a lupta cu
timpul, a-l înºela sau a-l stãpâni (deºi în legãturã
cu ultimele trei verbe Dumnezeu doar ar
zâmbi…)
În anul de graþie 2012 “Revista noastrã”
împlineºte 100 de ani. E un paradox cã un lucru
atât de fragil poate dura atât, cã o iniþiativã a unor
entuziaºti poate supravieþui, de exemplu,
dictaturilor (cel puþin trei), rãzboaielor (douã,
mondiale), subfinanþãrii, crizelor de orice fel etc.
Ignoratã sau lãudatã, premiatã sau gonitã
de la concursuri din motive hilare, “Revista” e
un caz care meritã studiat. Noi nu putem decât
sã-II urãm sã reziste.
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TIMP

Timpul, forþã invincibilã
sau stabilizatoare?
,,Se zice cã trece timpul.
Timpul nu trece niciodatã.
Noi trecem prin timp.”
(Garabet Ibrãileanu)
Cristina ST
ANCU
STANCU
clasa a XI-a F
Timpul – o întrebare perpetuã
Dintotdeauna, din negurile genezei pânã
în contemporaneitatea zgomotoasã, omul ºi-a
pus întrebarea “Ce este timpul ºi cum ne-am
putea raporta la el?” Cu siguranþã, dilema a
apãrut în paleolitic, când fiinþele umane se uitau
înspãimântate ºi neputincioase la tovarãºii lor
de vânãtoare, tovarãºi care aveau pãrul
încãrunþit ºi pielea zbârcitã, pentru ca mai apoi,
aceºti observatori fascinaþi ºi speriaþi sã simtã
efectele acelei forþe nebãnuite pe propria piele.
Când senectutea se apropia de sfârºit,
ofilindu-se ca un act deja consumat al unei piese
de teatru, singura finalitate era moartea, sursã
perpetuã de fricã. Toate aceste temeri s-au
înrãdãcinat adânc în sufletul omului,
punându-ºi amprenta asupra întregii lui viziuni
despre lume. Aºa au apãrut miturile, explicaþii
stângace ale evenimentelor care se petreceau
în jurul lor, mituri care fãrã ajutorul imaginaþiei,
ar fi rãmas înfricoºãtoare prin însuºi misterul lor.
Insuficienþa acestor plãsmuiri despre lume a fost
revelatã de gânditorii antici, oameni cu ºtiinþã
de carte, întemeietori ai filosofiei. Rezultatele nu
se limitau la simple meditaþii filosofice, ci
prindeau conturul unor adevãruri ºtiinþifice,
lucruri smulse din întuneric ºi date spre
cunoaºterea tuturor prin mijloace precum limba
vorbitã sau scrisul. Transmiterea informaþiilor de
la o generaþie la alta a subliniat ideea de timp ºi
de ciclicitate, iar omul antic a întrevãzut cã
lumea e guvernatã de legi naturale ºi toate cele
pãmânteºti au un început ºi un sfârºit de
neevitat. Confruntându-se cu drame ºi nefericiri,
omul antic a început sã creadã într-un destin,
modelat de zei ºi hãrãzit oamenilor spre
îndeplinire. Astfel, cântându-ºi sau
versificându-ºi soarta, barzii sau dramaturgii au
lãsat literaturii universale nemaipomenite epopei
or drame, menite sã înduplece divinitãþile sau
sã înfrunte timpul – un nemilos stãpân al
frãmântãrilor omeneºti.
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Între Scylla ºi Caribda
Omul de dinainte de era creºtinã este
prin excelenþã omul politeist, care crede cu
ardoare cã în mâinile zeilor stau timpul, spaþiul
ºi viaþa. El se aflã într-o permanentã dilemã,
neºtiind care e decizia cea mai bunã, care e
faþa autenticã a timpului. Sã creadã în
contemporani ºi în valorile lor efemere, ce se
evaporã dupã împlinirea unui secol sau, mai
degrabã, sã-ºi jertfeascã dorinþele ºi statutul,
dedicându-se nemuririi? Încercarea de a
respecta morala, aºa cum este ea înþeleasã în
societate, este mereu dezamorsatã ori de
vicisitudinile traiului instabil, ori de furia pe care
ar putea-o provoca olimpienilor. Un exemplu
rãsunãtor este “Antigona”, tragedia vestitã a
grecului Sofocle, ce demonstreazã cu litere de
foc puterea unei fecioare de a nega echilibrul
intereselor pãmânteºti, în favoarea cutumelor,
care se cer respectate indiferent de situaþiile
particulare ce concurã în a-i împiedica pe
protagoniºti sã-ºi ducã misiunea la capãt. Fiica
lui Oedip refuzã sã facã vreo diferenþã între fraþi,
chiar dacã legea noului rege, Creon, îi dicteazã
contrariul. Etéocle, ca prieten ºi apãrãtor al
cetãþii, are dreptul de a primi odihna cea de veci,
pe când vrãjmaºul Polinike, venit cu oaste
strãinã pentru a devasta cetatea Tebei este lãsat
sã putrezeascã, colcãind în ruºinea înfrângerii
sale. Antigona însã, cutezãtoare ºi mai aproape
de valorile de familie, decât de chestiunile politice
(de altfel mereu schimbãtoare) luptã pânã la
martiriu pentru respectarea unor principii
dintotdeauna cunoscute, dintotdeauna aplicate.
Personajul feminin care va marca umanitatea
întreagã, sfidând timpul, nu apeleazã la zei,
aproape cã nu luptã, ci merge la moarte,
dintr-un simþ al datoriei, din devotament pentru
familia sa, rezistând ameninþãrilor regelui, sau
rugãminþilor surorii sale, Ismena. Antigona pune
în practicã întrucâtva ideile filosofice ale lui
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graficã: Andreea BURDUªEL (X
Platon, ea luptã nu pentru legi puse pe hârtie, ci
pentru idei pure, pentru concepte ºi pentru
noþiunea de “familie”, pe care ºi-a însuºit-o pe
parcursul anilor în care ºi-a îngrijit tatãl orb, pe
Oedip, alt condamnat al sorþii. Aºa cum însãºi
spune:
“C-aceste legi nu sunt în slove scrise, nu!
Dar pe vecie-s legi ºi nu-s de azi, de ieri.
De când or dãinui, n-o ºtie niciun om.”
Antigona crede în timp ca verificare a
valabilitãþii acestor legi, afirmate din zorii
umanitãþii ºi simþite ca permanenþã a conºtiinþei
umane. Aceste cutume fie ºi-au lãsat amprenta
cu multe secole în urmã, de la începuturile
civilizaþiei sau poate mai devreme, astfel ele
luându-ºi timpul ca martor al dreptãþii, fie au
depãºit timpul, nefiind atinse de patima
vremurilor ºi a prezentului, condus de liderii ºi
curentele la modã.
Un alt personaj emblematic pentru lupta
dusã cu timpul este Ghilgameº, o figurã
desprinsã nu din teatrul grecesc, ci din epopeea
Mesopotamiei. El intrã în conflict cu
temporalitatea, fiind doritor de nemurire ºi supus
la teste iniþiatice la care, în final, dã greº. Ceea
ce e curios la modul în care a perceput civilizaþia
Mesopotamiei ideea de timp stã în figura lui UtaNapiºtim, singura fiinþã omeneascã aflatã în
posesia timpului cosmic. Acest aspect
presupune o selecþie ºi pe de o parte, eliminã
ideea cã oamenilor nu le e permis accesul în
sferele de deasupra temporalitãþii, dar pe de altã
parte, restrânge cercul la o singurã fiinþã
omeneascã privilegiatã. Cu excepþia unuia,
oamenii sunt muritori. Excepþia o alege însuºi
timpul. În final, Ghilgameº se întoarce în cetate,
plângându-l pe Enkidu ºi resemnându-se cu
trãirea unei vieþi circumscrise supunerii faþã de
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legile firii. Aceastã fragedã filosofie
asupra timpului aduce pentru prima
oarã în discuþie drama umanitãþii
ºi perspectiva înfrângerii fãrã
speranþa victoriei. Pânã la urmã,
timpul devine un sine qua non,
care, în ciuda calitãþilor
extraordinare ale eroilor, nu poate
fi înduplecat sau alungat din
mersul vieþii.
„Cu toate cã-i neînduplecatã,
moartea e legea tuturor. Clãdim noi
oare case pentru veci? Pecetluim
noi oare învoieli care sã lege pe
vecie? Fraþii îºi împart oare, pentru
vecie, bunurile? Veºnicã e oare ura
F)
între oameni? [...] De la începutul
veacurilor, nimic nu este veºnic! Cel
care doarme ºi cel care-i mort se aseamãnã
unul cu altul. Oare nu închipuie amândoi icoana
morþii? Omul sãlbatic e ºi el un om. Or, afarã doar
dacã Enlil nu-ºi dã binecuvântarea, Anunnakii, zeii
cei mari, þinând sfat, ºi Mamitu, cea care a fãurit
Soarta, hotãrãºte dimpreunã cu ei ursitele: ei
împart moartea ºi viaþa, ºi nu dezvãluie sorocul
morþii!”
Acest fragment desprins din epopee
reflectã mai mult decât imposibilitatea depãºirii
timpului. Conform mitologiei Orientului apropiat
ºi a cosmogoniei în genere, timpul, frumuseþea

grafica: Dragoº GHINOIU (IX D)
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grafica: Ionuþ BRA
TU (XI E)
BRATU

Acest actant multilateral îºi schimbã mãºtile de
la un cânt la altul: ba rege al Itacãi, ba fiu al lui
Laertes ºi al Anticleei, ba soþ al Penelopei (fiica
lui Icar), ba tatã al lui Telemah, ba viclean strateg
în rãzboiul troian, Odiseu (în traducere: “cel
urât”) porneºte spre casã, dupã ce a declanºat
prãbuºirea Ilionului prin ºiretlicul calului troian.
Abãtut de o furtunã pe malurile Traciei, ajuns în
þinutul lotofagilor, ameninþat cu moartea de ciclopi
înfiorãtori, îndrãgit de Eol care pentru a-l ajuta îi
oferã un burduf în care erau închise toate
vânturile potrivnice, Ulise parcurge un drum
iniþiatic ºi timp de zece ani, eroul grec
experimenteazã umilinþa, gustul amar al
înfrângerii, ingeniozitatea, omenia, iertarea,
dragostea,
plãcerea,
generozitatea,
singurãtatea, rãzbunarea, aceastã gamã atât de
variatã de emoþii purificându-l ºi
determinându-l sã-ºi conºtientizeze propriile
limite. Astfel, este înduioºãtor momentul în care,
dupã atâta timp de rãtãcire, el intrã în Itaca în
haine de cerºetor. Nu este numai o strategie de
înºelare a vigilenþei peþitorilor Penelopei, ci ºi
expresia smereniei, pe care numai timpul i-a
putut-o oferi, prin nenumãratele încercãri ºi
obstacole puse în cale.
În concluzie, pentru omul antic, al acelor
vremuri de inovaþie ºi strãlucire, problema
timpului era una permanentã ºi care, prin
fascinaþia exercitatã asupra gânditorilor, reuºea
sã nascã variate interpretãri. Heraclit a spus
“Totul curge!”, iar Parmenide a replicat: “Nimic
nu se schimbã. Totul nu este decât o combinaþie
trecãtoare de elemente vitale. Combinaþiile se
destramã pentru a da naºtere altor legãturi.”, deci
timpul conteazã prea puþin cãci el nu are puterea
de a modifica, ci doar de a dezlega sau de a
elibera.

ºi dreptatea se aflã în posesia unui panteon
generos sau neînduplecat, a unor zei care decid
cum se împarte binele ºi rãul. De aici, se trage
o concluzie esenþialã: timpul, la urma urmei, este
una dintre trãsãturile unui sistem, departe de a
constitui sistemul, este cel care asigurã
continuitatea, cel care dinamizeazã, cel care
întreþine miºcarea, dar nu ºi cel care îi asigurã
fiinþarea.
Bineînþeles cã din pleiada personajelor
antice captivante nu putea lipsi cel care prin
cãlãtoria sa pe mare, a înfrânt
nu numai provocãrile nãscute
din obidã ale Herei, ci ºi propriul
eu, captiv al “hybrisului” (acea
mândrie nejustificat de mare în
forþele proprii care atinge o
asemenea intensitate încât
omul dominat de ea îndrãzneºte
sã se considere independent
faþã de voinþa zeilor). Este vorba
de Ulise, prezentat într-o altã
epopee, dintr-un alt spaþiu
cultural, spaþiu considerat unul
dintre cele mai vechi centre de
iradiere culturalã. Alãturi de
“Iliada”, “Odiseea“ reprezintã
una dintre cele mai vechi
manifestãri literare ale omenirii.
fotografie: Roxana NEAGU (XII F)

4

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

TIMP

Contra cronometru
De la epoca glorioasã a antichitãþii, sã
facem un salt cãtre modernitate, cãtre
deschiderea uimitoare în faþa erupþiei de idei care
mai de care mai surprinzãtoare. Dupã ce
Iluminismul ºi-a îndeplinit misiunea de a arãta
mulþimilor limitele autoimpuse, dupã ce a strigat
în gura mare “Sapere aude!”(“Îndrãzneºte sã
ºtii!”) scriitorii s-au reprofilat ºi dupã literatura
medievalã, în mare parte de inspiraþie religioasã,
dupã sclipirile de-un secol ale Renaºterii, o
sumedenie de poeþi, dramaturgi, prozatori ºi
eseiºti au gãsit un izvor de inspiraþie în
combinaþia nãstruºnicã dintre antichitate ºi
tehnologie. Aºa, H.G.Wells a introdus un nou
termen atât în vorbirea curentã, cât ºi în limbajul
ºtiinþific, ca sã nu mai menþionãm un alt domeniu
în care a prins viaþã acest concept: în fanteziile
noastre. O sintagmã inovatoare... “maºina
timpului”. A te plimba prin trecut, al tãu sau al
umanitãþii întregi, este o experienþã într-adevãr
de vis, periculoasã, dar captivantã care
declanºeazã instantaneu o altã cutezanþã:
aceea de a trage o privire în viitor. Îndrãzneala
de a înfrunta secolele urmãtoare ale omenirii a
fost transformatã de H.G.Wells într-o ocazie
de a-ºi folosi creativitatea cu scopul de a pune
o întrebare subtilã:

fizicã, puterea, atât intelectualã cât ºi fizicã, ar
fi nelalocul ei. Cãci nenumãraþi ani, socoteam
eu, nu existase niciun pericol de rãzboi sau de
violenþã izolatã, niciun pericol din partea fiarelor
sãlbatice, nici o boalã pustiitoare care sã
necesite o constituþie viguroasã, nicio nevoie de
efort. Pentru o astfel de viaþã, cei pe care
i-am fi numit slabi sunt tot atât de bine pregãtiþi
ca ºi cei puternici, ºi într-adevãr ei nu mai sunt
slabi. Ba chiar sunt bine înzestraþi, cãci cei
puternici vor fi chinuiþi de o energie pe care
n-au unde s-o foloseascã. Fãrã îndoialã cã
minunata frumuseþe a clãdirilor pe care le
vedeam era rezultatul ultimelor valuri de energie,

Viitorul înseamnã într-adevãr
progres?
Prin prezentarea extraordinarei cãlãtorii
a unui om de ºtiinþã, în jurul anului 8000, autorul
evidenþiazã decãderea civilizaþiei umane ºi
crede cu tãrie cã eliminarea pericolelor ºi limitelor
din viaþa cotidianã va duce în final la atrofierea
instinctului de conservare ºi la o ciocnire
primitivã de clanuri, cum ar fi grupul
subpãmântenilor (Morlocii) ºi grupul inocenþilor
(Eloii). E de apreciat stilul concis ºi urmãrirea
fidelã a raþionamentelor personajului principal.
Din eroare în eroare, din supoziþie în supoziþie,
adevãrul iese la ivealã ºi astfel, omul de ºtiinþã
se adapteazã unei lumi incredibile, unde
trecerea timpului nu a garantat o mai bunã
înþelegere a vieþii (aºa cum s-a întâmplat în
cazul lui Odiseu), ci a împins cãtre lene, scindare
ºi rãzboi:
“În noile condiþii, de desãvârºit confort
ºi securitate, acea energie neobositã, care la
noi este tãrie, va deveni slãbiciune. Chiar ºi în
vremea noastrã anumite tendinþe ºi dorinþe,
odinioarã necesare pentru supravieþuire, sunt o
sursã permanentã de înfrângere. Curajul fizic
ºi dragostea de luptã, de pildã, nu sunt de prea
mare ajutor - pot deveni chiar piedici - pentru un
om civilizat. Într-un stat de echilibru ºi securitate
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fotografie: Oana-Cristiana SPÎNU (X F)
acum inutilã, a omenirii, înainte de a se potoli în
armonia perfectã a condiþiilor în care trãia înflorirea acelui triumf care a început odatã cu
marea pace definitivã. Aceasta a fost
întotdeauna soarta energiei în condiþii de
securitate; ea duce la artã ºi la erotism, ºi apoi
vine lâncezeala ºi decãderea.”
Fizicienii, încântaþi de aceastã
perspectivã, au lãsat deschisã ipoteza unei
posibile materializãri a planului lui Wells ,
motivând cã datoritã dilatãrii temporale din teoria
relativitãþii restrânse (exemplificatã prin
paradoxul gemenilor), cãlãtoria în timp va fi
perfect realizabilã. Aºa cum am menþionat mai
sus, Wells nu a ajuns singur la ideea voiajului
temporal, ci a fost “ajutat” sau “inspirat” de o
operã aflatã la mare distanþã în timp. E vorba de
o creaþie-cheie pentru cultura Indiei, una care
alãturi de “Ramayana” pune bazele unei literaturi
sacre, bogate ºi diverse, dar mai mult decât atât,
aruncã în eter, cu o subtilitate orientalã, visul de
abia înfiripat al cãlãtoriei în timp. Mã refer desigur
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la “Mahabharata”(în traducere, “Marea Indie”),
o epopee rãzboinicã în care cei cinci fraþi
Pandavas duc o luptã încrâncenatã împotriva
verilor lor, Kauravas, cu scopul de a-ºi recupera
regatul. Printre rânduri, se menþioneazã ºi
povestea regelui Revaita, care cãlãtoreºte în
spaþiul celest pentru a se întâlni cu creatorul
Brahma ºi, odatã ajuns în sferele înalte, nu îºi
dã seama decât la sosire cã timpul cerului,
timpul cosmic diferã substanþial de cel al
muritorilor. La întoarcerea sa, mulþi ani au
frãmântat vieþile oamenilor ºi pe toþi îi gãseºte
mai firavi, mai bãtrâni. El, potenþialul cãlãtor în
timp, trage un semnal de alarmã: am evadat!
Întorcându-ne în intimitatea
secolelor mai apropiate nouã, XIXXX, literatura a dezvoltat o nouã
tendinþã, odatã cu descoperirile lui
F r e u d : aceea de a cerceta
psihologia individului ºi a modului
subiectiv de percepþie a timpului,
mai mult decât asupra cunoaºterii
valorii lui. Exemplul care îmi vine
în minte este romanul lui Dino
Buzzati, “Deºertul tãtarilor”, operã
narativã care propune o altã
viziune asupra timpului: sensul
vieþii e dat de aºteptarea sensului.
Protagonistul, naivul locotenent
Drogo, dovedeºte o pasivitate
uluitoare, chinuitã de spasme ºi
încordãri, derivatã dintr-o
inconºtientã imagine asupra
timpului. Opus lui Ghilgameº prin
stoicismul inacþiunii, prin lentoarea revoltei,
Drogo realizeazã în final cã aºteptând momentul
de glorie al unui asalt, neobiºnuit de altfel într-o
astfel de zonã de frontierã, el ºi-a transformat
viaþa în aºteptare, dar timpul, neinfluenþat de
mentalitãþi, a curs înainte, pãcãlindu-l,
pedepsindu-l, uneori alinându-l.
“Drogo însã nu ºtia, nu bãnuia cã
plecarea ar fi însemnat într-adevãr un efort, nici
cã viaþa dusã la Fortãreaþã înghiþea zilele una
dupã alta, toate egale între ele, cu o iuþealã
vertiginoasã. Pentru el, ziua de ieri ºi cea de
alaltãieri erau identice, n-ar fi putut sã le
deosebeascã; un fapt petrecut cu trei zile
înainte sau cu douãzeci ajungea sã-i parã
deopotrivã de îndepãrtat. Astfel se derula, fãrã
ca el sã-ºi dea seama, goana timpului...”
Drogo dã semne de oblomovism...
gãseºte schimbarea extrem de anevoioasã ºi
nu are disponibilitatea de a face eforturile
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necesare pentru a se adapta unui nou stil de
viaþã. Comoditatea fortãreþei îl toropeºte,
aºteptarea i se pare o stare lipsitã de înfrigurare.
Aºteptarea celorlalþi nu mai transmite acel
idealism fanatic de-a dreptul înspãimântãtor, ci
o letargie în care e din ce în ce mai bine sã te
scufunzi. Aºteptarea devine un mod de viaþã ºi
îºi pierde conþinutul. Nu mai aºtepþi ceva, ci
transformi aºteptarea într-o manierã de a exista,
sperând în adâncul sufletului ca obiectul,
evenimentul sau persoana aºteptate sã nu
aparã niciodatã pentru a nu te scoate din
aceastã stare. Timpul se dizolvã în aºteptare.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
De fapt, timpul nu se dizolvã decât pentru
tine, cãci el, în neîntrerupta lui devenire, ia fel ºi
fel de chipuri, fiind mereu deghizat ºi pregãtit de
atac. Deºi viaþa cotidianã contrazice teorii prea
complicate ale timpului, aici funcþionând numai
idei simple, ar fi bine sã observãm cã ceasul de
pe birou e ceva mai mult decât un instrument,
ceva mai mult decât un accesoriu de birou, el
reprezintã ghilotina timpului cãci a-l fracþiona în
secunde, minute ºi ore nu poate fi decât un
sacrilegiu adus naturii, o automatizare a unui
miracol. Neînþelegându-l, omul se mulþumeºte
sã treacã pe lângã el cu multã prudenþã ºi sã-ºi
inventeze propriul lui timp, copie a timpului ca
idee. Pânã la urmã, tot la Platon se ajunge ºi la
copiile stângace. Cu toatã ameþitoarea junglã de
teorii ºi concepte despre timp, dictonul atât de
specific „Trãieºte clipa!” pare a fi cea mai seninã
filosofie de viaþã.
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Astãzi priveºti picãturile fine de apã de
pe crengile copacilor, în micul moment care
apare între un gând ºi altul. Îþi aminteºti de o
vreme când crengile erau încã acoperite cu
frunze, când ai fi vrut sã le imortalizezi în culorile
lor de toamnã, apoi când ai început sã le aduni
pe cele care mai rãmãseserã pe jos. Cu toate
acestea, frunzele vin înapoi, te gândeºti. În
acest caz, timpul nu este decât o canã de cafea
prin care ne învârtim ca o linguriþã, într-un ciclu
neîntrerupt. Dar dacã acest lucru nu este valabil
decât pentru anumite lucruri? Dacã iarba are
timpul ei, maºinile timpul lor, poeþii, copiii ºi
pietrele timpul lor?
Poate cã în ciuda tuturor formulelor
inventate vreodatã, timpul este alftel pentru
fiecare. El poate fi manipulat sau nu, poate fi
parcurs în ce direcþie vrem, ne poate învinge
sau ne poate cãlãuzi, poate fi ignorat sau iubit,
poate naºte cele mai intense temeri ºi cele mai
plãcute aºteptãri.
Ce se întâmplã atunci când ne simþim
prinºi, târâþi fãrã voia noastrã în cuºca
obiºnuinþei, când fiecare zi este trãitã superficial,
în scopul unui viitor nedefinit, când un monstru
pare sã ne alerge din urmã, când ºtim cã ceva
se pierde ireversibil, orice am face? De ce ne
bântuie mereu sunetul monoton al unui ceas,
bãtut în cuie pe timpan?
De acest ticãit scãpãm foarte rar, dar în
puþinele momente când o facem, nu mai existã
timp, ci doar conºtiinþã, o conºtiinþã atât de
cuprinzãtoare încât nimic nu mai pare
incontrolabil. Problema noastrã e cã nu mai ºtim
cum sã ne bucurãm de eternitatea care ne-a
fost oferitã, de oportunitatea de a alege,
creionatã simbolic prin gestul Evei de a muºca
din mãr. Ne simþim mereu vinovaþi ºi nicidecum
iluminaþi… Dar ce s-ar întâmpla dacã ne-am
impune brusc o schimbare de perspectivã?
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Timpul, aºa cum îl ºtim, se învinge prin
creaþie ºi contemplaþie, prin comunicarea cu
anumite planuri care nu au cum sã îl conþinã.
Atunci când intrãm în acea încãpere vastã, cu
coloane ºi podele de marmurã, în care gândurile
noastre zboarã fãrã þintã, cu forme ºi densitãþi
diferite, ne putem ascunde atât cât vrem – un
moment sau o eternitate. Nu avem de unde sã
ºtim, fiindcã nu s-ar putea mãsura.
Cine ne poate spune ce se întâmplã
atunci când visãm? Pierdem timp, îl câºtigãm,
îl dilatãm, ne întoarcem în trecut, ne continuãm
ziua, sau ne trezim în vis ºi ne construim un
timp propriu? Câteva minute de somn pot fi
echivalente cu o zi trãitã pe deplin. Douã
secunde de luciditate dureazã mai mult decât
douã secunde de aºteptare la o coadã pentru
bilete.
Unde se aflã un ºaman atunci când intrã
în transã? De unde vin premoniþiile? Dar
inspiraþia artiºtilor? Putem presupune cã toate
acestea provin dintr-o dimensiune în care timpul
se supune altor reguli, în care noi îl creem, dupã
care ne construim prin el, ca niºte demiurgi.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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grafica: Irina CHIRIÞÃ
În opinia mea, orice formã de artã
reprezintã o mãrturie vie a rãzboiului nostru cu
Cronos. Timpul, aceastã himerã obscurã, pare
sã se evapore în faþa unei opere de Mozart,
Munch sau Baudelaire.
Intuiþia ne poate spune cã scopul artiºtilor
este tocmai acela de a culege momente, idei ºi
imagini rupte de timp, în care emoþiile sã se
miºte liber, fãrã a dispãrea vreodatã. O poezie
de dragoste va exprima aceleaºi sentimente ºi
peste sute de ani, în timp ce iubirea pe care o
trãim acum alãturi de o persoanã va avea
întotdeauna un sfârºit, prin stingere sau moarte.
Tristan ºi Isolda însã sunt nemuritori, prin
povestea transmisã din generaþie în generaþie aceasta acþioneazã ca o sticluþã ce conþine
esenþa purã, primordialã a iubirii.
Iatã cum atemporalitatea ne permite sã
renunþãm la contexte, nuanþe ºi ambalaje,
purtându-ne pânã la origini, într-un univers al
arhetipurilor, al tiparelor primordiale.
Orice experienþã trãitã la graniþa dintre
viaþã ºi moarte, orice moment de comuniune
perfectã cu natura, orice sentiment pur poate fi
transmis mai departe odatã ce a fost
experimentat. Artistul îºi ia rolul de creator ºi se
sacrificã pentru opera sa, crede în ea, îi insuflã
viaþã – mitul lui Pygmalion repetat la infinit.
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Probabil cã fiecare dintre noi am trãit
experienþe ce par rupte de timp, care nu pot fi
redate decât prin muzicã sau culoare. Într-o
noapte, mi-a fost dat sã trãiesc o astfel de
experienþã, în timp ce mã plimbam pe malul mãrii
- pe mãsurã ce înaintam, totul devenea din ce
în ce mai pustiu, mai întunecat, mai îndepãrtat
de civilizaþie ºi de timp. Într-un anumit punct, am
ajuns pe o fâºie îngustã înconjuratã de
stabilopozi. Cu fiecare pas pe care îl fãceam,
mã apropiam mai mult de o altã dimensiune.
Valurile pãreau sã se înteþeascã, întunericul
devenea mai apãsãtor, vântul urla printre pietre
ca o fiarã mitologicã. M-am oprit la capãtul
acestei alei ciudate care se întindea pe mare.
Deºi o fricã visceralã mã fãcea sã tremur, am
ales sã admir peisajul care se desfãºura în faþa
mea. Acela a fost momentul în care mi-am dat
seama cã nu mai sunt în realitate. Valurile care
se ridicau din ce în ce mai sus erau ºerpi ºi
dragoni furioºi cu colþi de opal. Se zbãteau
îngrozitor, legaþi de pietre… Mã stropeau cu apã
ºi urlau într-un fel nepãmântesc. Pe tot cuprinsul
mãrii, miºunau asftel de fiinþe. Gemeau, se
încolãceau, se materializau din întuneric ºi apã.
Acolo nu era timp, nu avea cum sã fie, nu era
logic. Eram conºtientã cã nimic din ceea ce
vãzusem nu exista cu adevãrat, însã nu am
putut sã neg faptul cã acele fiinþe erau, în mod
paradoxal, eterne.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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MEMBRANA
TIMPULUI
“Timpul acesta-i ca o femeie bolnavã, lãsaþi-l doar sã þipe,
sã rãcneascã, sã înjure ºi sã spargã farfuriile ºi masa.”
“Dincolo de timp”- Friedrich Nietzsche

Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
clasa a IX-a A
Prolog
1. Iatã-mã în faþa marii mele opere, acum, când o desluºesc ca un om: firimituri mici,
albe ºi negre, arse sau fierte, aºezate lângã placenta din care au ieºit. Pui fragili, întortocheaþi
în propriile, viitoarele ombilicuri gemene. Sunt fire de naturã neagrã. De Mutter Erde.
2. Cuþitul îmi serveºte aici drept unealtã divinã. Eu sunt demiurgul ºi creez o lume ºi, de
fapt, totul, dupã fiinþa magnificã pe care o ºtiu.
Am creat totul din nimic, dar atunci, totul va fi nimic, iar nimicul, totul.
Sã punem firimiturile lângã muma lor, sã nu fim hoþi de copii din leagãne, ucigaºi fãrã
scrupule, violatori infimi. Sã aruncãm haosul,- sau, mai bine, Haos, Chaos, Khaos, Kaos?- sã
fie Cer ºi Pãmânt, sã fie Uranus ºi Gaia, sã fie bãrbat ºi femeie!
E timp!... (ºi mã usturã ochii)
3. „În mâna unuia suntem cu toþi,
prin degete îi curgem ca-n clepsidre.”
„Strofe”- Rainer Maria Rilke

1. Fericirea ca ºi concept
Preluând ideea lui Nietzsche ,
pentru a determina spaþialitatea timpului,
cea mai utilã metodã ar fi cea a despãrþirii
fracþionare. În esenþã, el nu se înfãþiºeazã
ca altceva decât ca o membranã care
sugrumã Universul, limitându-l la o
arhitecturã fãrã aer, dependentã de el. Se
poate spune cã timpul are un început, însã
ºi o finalitate care va marca o altã „erã”. O
„erã” care va cuprinde, preponderent, un
spaþiu ºi o existenþã imaterialã, ambele
vegetând într-o eternitate, într-o…
atemporalitate.
Unul dintre principalele scopuri ale
fiinþei umane este obþinerea fericirii, care
se va menþine întotdeauna în sfera împlinirii
totale. În „ Cea mai frumoasã istorie a
fericirii ”, filosofii Jean Delumeau ºi André
Comte-Sponville susþin faptul cã dobândirea
fericirii se bazeazã pe realitatea dorinþelor, în
sensul unei descendenþe a acestora din ficþional
în real. Dacã omul nu are tot ceea ce îºi doreºte,
chiar în cazul unei realitãþi virtuale, el nu se poate
declara FERICIT. Într-adevãr, existã o
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fotografie: Andreea BRA
TIE (IX G)
BRATIE
superficialitate a fericirii: bucuria. Sã
presupunem cã Y., care este funcþionar public,
are o familie cu care se înþelege, este bine plãtit
la serviciu, ba chiar copiii sãi, care studiazã la
Facultatea de Medicinã, sunt lãudaþi de apropiaþi.
În momentul 1, Y. se aflã într-o stare de
presupusã fericire. Însã în momentul al doilea,
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lui Y. i se face sete. Starea de aparentã fericire
se transformã într-o imposibilitate, totul
reducându-se la o multitudine de bucurii. Se
întâmplã ceea ce se defineºte ca ºi „anulare a
stãrii de fericire”, ca ºi „reþinere a reflexului de a
fi fericit”. Existã, aºadar, o înlãnþuire a acestor
trei fenomene: bucurie- fericire- beatitudine,
ultima reprezentând treapta superioarã a fericirii,
fiind mult mai mult decât ceea ce se poate
cunoaºte. În consecinþã, vom lua ca reper
fericirea.

impului
2. Dictatura T
Timpului

Omul nu încearcã altceva decât sã fie
fericit, sã nu mai fie dominat de timp. Deoarece
acesta din urmã îl supune unei rigori în care
binele personal ajunge sã fie nul, el vrea sã iasã
din sfera timpului ºi sã pãtrundã in illo tempore,
adicã acel „moment” primordial al fericirii în care
nu exista suferinþã. Se vorbeºte despre acel
axis mundi înfãþiºat ca un munte, arbore ori o
lianã din Centrul Lumii ce lega Pãmântul ºi Cerul,
fapt care demonstreazã legãtura dintre fiinþa
umanã ºi sacralitate. Oamenii se puteau urca
pe acesta, neexistând o barierã între ei ºi
divinitate, barierã a cãrei spargere a devenit
Marele Scop al omenirii dupã actul care ar fi
determinat ruptura dintre cele douã lumi. În
tradiþia creºtinã, actul este reprezentat de
momentul în care Adam ºi Eva mãnâncã din
fructul interzis de cãtre Dumnezeu, fapt care
duce la deciderea asupra morþii fiecãrui om ºi la
anularea legãturii dintre acesta ºi divinitate. Din
acest motiv, fiinþa umanã este marcatã de
suferinþã, de dorinþa de a retrãi împrejurãrile
primordiale ºi, în consecinþã, îºi doreºte sã
atingã eternitatea, atemporalitatea, în care nu
va mai simþi povara Timpului ºi a Istoriei. El tinde
sã fie asimilat de forþa divinã pentru a ajunge in
illo tempore, urmãrind descendenþa spiritului
spre „re-primordialitate”. Diverse culturi sunt
dominate de anumite mituri care vorbesc despre
apariþia lumii ºi despre existenþa dinaintea creãrii
Timpului. Întotdeauna, aceastã materialitate va
fi supusã unui Haos al dualitãþilor precum
bãrbat- femeie, Cer-Pãmânt ori întunericluminã. În mitologia japonezã (i-am putea spune
chiar „ întregul sistem de naturã religioasã al
japonezilor”), se vorbeºte despre existenþa lui
Izanagi (Cerul) ºi Izanami (Pãmântul) care, fiind
neseparaþi, estompau contrarietatea celor douã
sexe. Cu adevãrat uimitoare este realitatea
înfãþiºatã de mitologia greacã: Uranus ºi Gaia,
Cerul ºi Pãmântul, Bãrbatul ºi Femeia, ce
propune o analizã a androginiei. Aceasta din
urmã, prin contopirea celor douã genuri,
coroboreazã forþa, totalitatea, acea coincidentia
oppositorum ºi, în consecinþã, fericirea.
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fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
Androginia reprezintã nu numai contopirea
dualitãþilor, ci ºi personificarea stãrii de Haos,
de împrãºtiere a esenþelor existenþei, enunþare
perfectã a împlinirii. În acelaºi mod, tradiþia
chinezã ilustreazã realitatea celor douã forþe
contrare, Yin ºi Yang, înfãþiºate, la fel ca în
mitologiile japonezã ºi greacã, de Pãmânt,
feminitate ºi, respectiv, de Cer ºi masculinitate.
Ea aduce un plus de simbolism, Yang
reprezenând primãvara, vara ºi roºul, pe când
Yin se prezintã prin sfera elementelor opuse,
toamna, iarna ºi, respectiv, negrul. Raportul
dintre Yin ºi Yang trebuie sã conducã la armonie.
Existã un element comun între ambele
concepte (care, de fapt, sunt doar diviziuni ale
unuia singur), ºi anume, abolirea oricãrei stãri
de suferinþã, care e fondatã ºi prelungitã în
aceastã erã prin temporalitate.
În „ Mituri, vise ºi mistere ”, Mircea
Eliade enunþã urmãtoarea idee: „creºtinismul
trebuie sã conserve cel puþin un comportament
mitic: timpul liturgic, adicã refuzul timpului profan
ºi recuperarea periodicã a Marelui Timp, illud
tempus al <<începuturilor>> ”. Problema
temporalitãþii poate fi expusã prin modul în care
ea ne înstrãineazã de tot ceea ce înseamnã
plãcere ºi, în consecinþã, fericire. Orice suferinþã
aparþine sferei temporale, însuºi pãcatul ne
depãrteazã de împlinire, tocmai prin esenþa lui.
Rãul va fi întotdeauna dominat de coordonata
scurgerii timpului, deoarece el aruncã fiinþa
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umanã într-o mulþime de emoþii negative, mai
ales prin abandonarea oricãrei plãceri personale.
Timpul limiteazã capacitatea omului de a fi fericit;
oricâtã rãutate s-ar putea ascunde în spatele
cuiva, suferinþa va fi resimþitã la un moment dat,
iar Timpul va interveni, din nou, ca un element
negativ. Este, într-adevãr, o corvoadã sã nu poþi
realiza ceea ce îþi doreºti. Istoria se repetã:
suntem Adam ºi Eva încã tentaþi de mãr, rãul ºi
apropierea timpului reprezintã ºarpele care se
încolãceºte în jurul nostru. În aceastã
efervescenþã a timpului, e mai bine sã luãm în
considerare afirmaþia lui Franz Kafka din
propriul jurnal: „În gândurile tulburi bate un ceas./
Ascultã-l atunci când intri în casã”. Ideea este
ca omul sã nu se mai teamã de moarte, de
apropierea rãului; când va înceta sã mai
gândeascã astfel, va înceta sã mai fie un om ºi
va începe sa fie o fiinþã . Moartea este o
amplificare a stãrii enunþate înainte, iar amintirea
ori simplul gând cã ceva rãu se întâmplã
anuleazã fericirea pe care omul o viseazã.
Recitarea acesteia este, dupã cum am explicat
înainte, lumina de la capãtul tunelului; omul, prin
dobândirea ei, nu face altceva decât sã atingã
fericirea zeilor, sã imite starea lor de împlinire.
„Noutatea lumii noi se traduce prin revalorizarea
la nivel profan a vechilor valori sacre”, dacã e
sã îl citãm pe Eliade („Mituri, vise ºi mistere”).

grafica: Ionuþ BRA
TU (XI E)
BRATU
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3. Ruperea membranei temporale
Recuperarea valorii mulþumirii se
comportã, în lumea contemporanã, prin diverse
metode. Omul poate (re)dobândi primordialitea,
opusul Timpului, adicã Eternitatea, care
presupune, prin aceastã antitezã, fericirea totalã
(beatitudinea). Existã douã cãi, pe care le putem
clasifica dupã direcþia spre atemporalitate: cultul
propriu, meditaþia ºi asceza propriu-zisã. Primele
douã conduc ºi se mulþumesc prin reevaluarea
extazului iniþial, prin cea mai apropiatã simulare
a împlinirii zeilor. Fericirea din afara Timpului
descinde din fenomenul de haos ºi multitudine,
iar omul, în consecinþã, se va debarasa de
tumora Acestuia prin mulþumirea propriei fiinþe
(profane). ªtergerea conexiunii evidenþiate în
rândurile anterioare se poate repara prin orice
delectare, fie ea una pãcãtoasã în codul de legi
al unor religii ºi ideologii. În aceeaºi carte, Eliade
vorbeºte depre tehnica panindianã a
„reîntoarcerii în urmã” ori despre tehnicile
ºamanilor, care ating extazul prin comunicarea
cu zeii. Acest extaz se referã, bineînþeles, la
imitarea fericirii fiinþei superioare sau mãcar la
simularea ei. În cadrul unei ceremonii religioase,
aceºtia îºi pãrãsesc trupurile, urmând ca
spiritele lor sã se urce în cer ºi sã vorbeascã
împreunã cu divinitãþile. Dupã ce corpul
ºamanului îºi redobândeºte spiritul, comunitatea
poate afla discuþiile purtate de acesta. O altã
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grafica: Amira Amalia GIUCLEA (VII)
metodã este yoga ce, în ciuda opiniei actuale,
reprezintã o meditaþie ºi un act sacru care trimite
omul în afara lumii pline de suferinþã. Alte moduri
de spargere a Timpului sunt foarte cunoscute.
Dansul, arta, cititul ori meditaþia asupra propriei,
viitoarei fiinþe sunt exemple elocvente, însã nu
ºi singurele. Orice mod plãcut prin care se rupe
membrana Timpului reprezintã o cale de
evadare. Efectul ºi scopul aproape atins se pot
observa în versurile lui Rilke: „Citeam de mult.
Din dupã-masa ceea/ când ploaia la ferestre
fremãta./ Vântul de-afarã nu-l mai cunoºteam/
în carte grea./ Priveam în carte cum te uiþi în
oameni,/ în oamenii întunecaþi de gânduri,/ alãturi
timpul se zgâia la rânduri.” („Cel ce citeºte”) ori
„ Privesc furtuni agãþate-n arbori/ care din
anotimp cu cãlduri/ îmi bat la timoratele geamuri/

ºi-aud lucruri care vorbesc în jur,/ fãrã prieten
nu pot sã le-ndur,/ nici sã le iubesc fãrã surori./
Altã furtunã e prin platani,/ trece prin timp ºi
câmpie/ ºi totul e ca lipsit de ani; priveliºtea-i ca
un vers de psalmi,/ forþa gravã-i ºi vecie” („Cel
ce priveºte”). Se elucideazã uºor misterul
scopului încã neatins: poetul (sau „cel care
mediteazã”) îsi aminteºte de Timp, încã Îl mai
reþine. Atunci când nu îl va mai ºti va pãtrunde
în eternitate.
Probabil cã aceste acte presupun doar
întoarceri cãtre început, însã mântuirea promisã
de Dumnezeu ori starea finalã de spiritualitate
deplinã reprezintã o convergenþã a efectelor
pozitive ale ascezei. Îndepãrtarea de lumea
otrãvitã, renunþarea la hranã ºi la orice altã
bucurie profanã sunt cu adevãrat metodele cele
mai bune pentru a aboli starea de suferinþã.
Acesta, în context creºtin, se va tranforma în
fericire ºi, respectiv, beatitudine. Omul se va
metamorfoza, iar tristeþea nehranei, prin
accpetarea libertãþii ºi a cugetului pur, va deveni
o fericire. Eternitatea aceasta va apãrea, în
acelaºi context, dupã Judecata de Apoi ºi dupã
moartea tuturor, dupã trecerea de nivelul absolut
al Timpului. Îl putem cita din nou pe Rainer
Maira Rilke: „Din morminte afânate ºi mortar/
ca din cadã, ies la Înviere/ cãci cu toþii cred în
revedere/ ºi cumplitã e credinþa fãrã har./ Spunen ºoaptã, Doamne! S-ar putea crede/ cã
trâmbiþele tale au rãspuns/ ºi tonul e prea jos
spre-a fi ajuns;/ iar veacurile urcã-atunci din
pietre/ ºi-apar toþi dispãruþii cum se vede/ sub
giulgiul veºted, fragile schelete,/ strâmbaþi de
bulgãrii ce i-au ascuns./ Va fi o-napoiere
minunatã/ într-o prea minunatã patrieº/ va striga
ºi cel ce nu te ºtie/ sã-þi cearã mãrirea datoratã:/
ca vin ºi pâine.” („Judecata de Apoi - Din filele
unui cãlugãr”).
Motivul central al acestor meditaþii ºi,
respectiv, asceze, este depersonalizarea ºi
ruperea cercului de fier al individualitãþii (conform
„Solilocvii”, de Mircea Eliade). Contopirea cu
divinul ºi asimilarea fiinþei noastre de cãtre
acesta mãrturiseºte chiar atemporalitatea,
eternitatea.

Epilog
1. „Când am plecat, un ornic bãtea din ceaþã rar,
Atât de rar cã timpul tercu pe lângã orã.”
„Despãrþire” - Tudor Arghezi
2. Vreau sã fiu din nou andorgin (androginã?), sã mã întorc în marea ºi cãlduroasa
placentã. Sã fiu din nou un embrion, o plantã strânsã doar în membrana mamei, sã-mi fie bine.
N-o sã mai fiu Marcel Proust, ci puiul eternitãþii. N-o sã mai pierd timpul.
Ah, ce cald e în centrala asta!
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ARBORELE CUNOAªTERII
ªI POMUL VIEÞII
[potpuriu pe teme stãnesciene]
prof. T
oader AIOANEI
Toader
Moto
Moto: „Schimbã-te în cuvinte, mi-a zis Daimonul,/ repede, cât mai poþi sã te
schimbi,/ Schimbã-þi ochiul în cuvânt, / nasul ºi gura,/ organul bãrbãtesc al facerii,/
tãlpile alergãtoare/…/ – I-am spus Daimonului: Tu nu ºtii cã/ vorba arde, / verbul
putrezeºte,/ iar cuvântul/ nu se întrupeazã, ci se destrupeazã./.../ ªtiu asta, mi-a zis
Daimonul. / Schimbã-te în cuvinte, precum îþi zic!”.
(Daimonul meu cãtre mine – Epica magna, de Nichita Stãnescu)
Ruperea de Pomul etern al vieþii, pe care
Dumnezeu l-a altoit pe om, duce la uscare–
moarte. Daimonul îl duce în ispitã: numai
cuvintele sunt eterne, deci „preschimbã-te în
cuvinte”! Iar omul, uitând cine este „cel mai mare
peste vorbire”, uitând cã Pomul vieþii este
panaceu pentru Arborele cunoaºterii binelui ºi
rãului – al alienãrii - înstrãinãrii, a preferat
alcãtuirea verbalã a fiinþei, în pofida celei reale.
Arborele cunoaºterii binelui ºi rãului este cel al
cãderii Sinelui autentic în sinele derivat, este
arborele dezaxãrii sinelui uman, dedublarea în
sinele bun, dumnezeiesc ºi sinele rãu, întinat,
înstrãinat. „Nãscut dintr-un Cuvânt”, legat ca
Ulise de catargul Pomului vieþii, l-a trãdat,
neîngrijindu-l/ neglijându-l ºi astfel s-a uscat. În
creaþie, „micul creator” se simte „rostit” de
Marele Creator, ca urzire, rost, noimã, þesere
de cuvinte. Micul creator a crezut cã poate hrãni
cu sens cuvintele – raze ale lucrurilor – acea
„dulce ocupare a spaþiilor”, dar, „singur cu
limbajul”, lumea nu e decât „spaþiu al virtualitãþii
sensului”, iar noi nu avem atâta substanþã sã
investim în sens, precum Dumnezeu a investit
dintru începuturi! Daimonul ne ispiteºte sã ne
risipim în cuvinte/ vorbe/ palavre, care apoi,
golite, flãmânde de sens, se vor întoarce, roiuri
vorace, ºi ne vor devora ºi ultimele rezerve de
sevã/ sens din Arbore, viermi pururi neadormiþi.
Rupþi de Pomul vieþii (de altfel, inaccesibil dupã
cãderea în pãcat ºi apãrat de „portarul înaripat”,
unde „înºiºi serafimii cu pãrul nins/ înseteazã
dupã adevãr”), furaþi de sirene, înºelãtoare
jocuri de iele, ...seva/ sensul cuvântului ar fi doar
în Pomul vieþii, de care suntem legaþi, însã noi
ne-am lãsat înºelaþi, ademeniþi de daimon înspre
sinele derivat, alterat, alienat, Arborele
cunoaºterii binelui ºi rãului, în care s-a
transformat Pomul vieþii: un arbore cariat, mort
ºi el! „Fãrã de greutatea absolutã”, „fiinþa în sine”
îºi izgoneºte „sinele bolnav”, pentru cã „o
îngânã” aºa cum îngânãm creaþia autenticã prin

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

35

creaþia noastrã derivatã ºi deviatã! Adevãrul
ultim rãmâne de necomunicat, puterea cuvintelor
e relativã.
Cuvântul e „plin de fiinþe”, e viu, dar foarte
bolnav, în agonie ºi, hrãnit cu surogatele
polenului informonic, îl menþinem artificial în
viaþa-i otrãvitã; noi nu-l lãsãm sã moarã, el nu
ne lasã sã trãim, ciudatã logodnã sau simbiozã!
Consumãm deci bruma de sens dãruitã prin har
din Pomul vieþii, altfel refuzat, ca sã revenim cu
toatã fiinþa noastrã la el, sã ne identificãm cu el,
cu sinele autentic. E talantul/ talentul necesar,
pentru a ne re-lega (religio!) la Pomul vieþii, al
sensului ultim, primordial. Or, daimonul rãu,
daimonul pur ºi simplu, ce face? Ne ispiteºte
sã ne risipim în palavre, vorbe, verbe,
întoarcerea spre sinele autentic e prea târzie,
cãci e o revenire ca roiuri vorace, flãmânde,
însetate de sens, pe care-l confundã cu
trupescul. Prometeul cer-tat cu Cerul, rãstignit
pe o stâncã stearpã, e devorat de Vulturul
Adevãrului, ce-i sfâºie carnea ca un memento
cã nu acesta este Adevãrul, nu carnea fructului
discordiei din rai, ci miezul, nu miezul, ci înþelesul
ascuns în miez, „miezul miezului”, ºi nu în tine,
ci în Logos! Interiorul-interiorului: aici se
ascunde Cuvântul Logos viu, aici e ºi Pomul
vieþii: interiorul absolut, dezechilibrat pentru
moment de daimonul ispitei, cel ce despicã
Arborele unic al Sinelui, în Arborele binelui ºi al
rãului, bipolaritatea Yang – Yin, Sinele corupt de
rãu, de imperfecþiune, de monstruos chiar. În
trunchiul clocotitor de seve al viului gorun creºte
ipotetica scândurã a sicriului! Numai Sinele
autentic e grefat pe Sinele Logosului, iar a ieºi/
aluneca din acest Sine, dislocat, cazi în sinele
derivat, surogatul, umbra inconsistentã a
primului, sinele bolnav, arborele alterat, corupt,
bolnav, cariat, cangrenat, muribund, varianta
noastrã alienatã: „În strãfundul fiecãrui lucru nu
existã/ pânã la urmã decât un cuvânt/.../ Cã
pânã la urmã în lucruri nu este/ În miezul
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miezului decât un cuvânt ” (F
Foamea de
cuvinte
cuvinte). „Visez acel laser lingvistic/ care taie
realitatea de dinainte/ care sã topeascã ºi sã
strãbatã/ prin aura lucrurilor/ lumii/ plutind prin
întuneric ºi despãrþind/ apele de luminã ”,
„Cuvântul prin ale cãrui/ vocale/ pot sã privesc/
Necuvintele
Necuvintele), sensul
ca prin niºte orbite goale” (Necuvintele
vidului absolut: Christ, cãci limbajul e inapt a
exprima realitatea ultimã, „nepipãitul pur”,
inefabilul. Vorbele/ verbele „s-au nãscut sânge/
ca sã devinã idee/ care s-a nãscut pasãre/ ca
sã devinã zbor”, e o tindere „a zestrei lui a fi
schimbându-se în este ”, ca-n celebrul
„Pescãruº Jonathan Livingston”! Necuvântul
este un limbaj absolut, care nu apeleazã la vorbe,
verbe, cuvinte (pl.), „sufletul negru al
locomotivei”, negru de fum. Pomul vieþii, Crucea
vie a Logosului, nu trebuie lãsat sã se usuce în
sufletele noastre! Cãci fiecare îºi poartã
propria-i cruce.
Cuvântul echivaleazã obiectul, cu care
se identificã într-un limbaj pur: bucuria Creaþiei,
a cuvântului de a ieºi din sine, propunându-se
ca energie purã, hologramã luminoasã (ºi
numinoasã!) a obiectului, matricea lui, iar
fonemele – liniile de forþã, nervurile structurii
esenþiale. Cuvinte forþã, cuvinte energii
amphionice sau orphice, „ca miez al lucrurilor”
ce decad în îndoialã, incapabile de a exprima
adevãrul, sensul infinit, imprecizia de a desena,
a numi esenþa, disperata proliferare germinativã
a semnului în detrimentul sensului. Nu se pot
desprinde din constrângerea tare a obiectelor,
nu reuºesc fluidizarea infinitivelor lungi: „Cum
le scoþi în afarã,/ în timp,/ explodeazã”, creând
doar iluzia timpului ºi a lucrurilor, lumea himericã
hãmesitã de Sensul ce i se refuzã, de la a doua
cãdere, cea adamicã. Cuvintele sunt lucruri sau
fiinþe ceva mai vaporoase, dar foarte departe
de Cuvântul sau Necuvântul, „acel mai mare
peste vorbire”, ce nu se poate rosti, ci doar
identifica ºi topi/ contopi cu El, în El. Necuvântul
este dincolo de „semn”, dincolo de „nod”, e
virtualitatea sensului ºi a potenþialitãþii expresiei:
„zeitate” veghind un spaþiu al semnificaþiei
inepuizabile, de unde putinþa cedãrii reciproce
a specificului. Poetul în recul, reflux spre sine
însuºi, nu mai are vlagã de a se întoarce la
Sinele central, spãrgând „blocada inimii”.
Cuvinte-semn, închisoare a unui sens
convenþional, ce mascheazã nodul fierbinte,
nucleul sãu plurisemantic, un nod-necuvânt,
limbaj poe-zeiesc! A sparge coaja convenþionalã
pentru miezul viu, fierbinte, explozia nuclearã a
sensurilor, reacþie în lanþ... „Universul e pustiu
atâta vreme cât se sustrage numirii, cât timp
sensurile sale nu pot fi identificate, recuperate
în cuvânt”, ...atingând însuºi „miezul miezului”,
amprenta numelui sãu arhetipul. Scoaterea
sensurilor profunde în afarã explodeazã,
confirmând sensurile latente, pe care „Mai
Marele le de-gustã”, probabil ca rugãciune
mistuitoare... ªi cine „le dã” lor sens, le
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reboteazã, dacã nu Poetul: sânge din sângele
lui, carne din carnea lui, luminã din lumina sa,
Euharistie profanã. Amprenta lucrurilor,
reactivatã de amprenta de foc a cuvintelor,
amphionic. „Miezul miezului”, adâncul adâncului,
interioritatea interioritãþii sau interioritatea
absolutã, fluidul ce nu (mai) curge prin canalele
sclerozate ºi înfundate ale lucrurilor!... Cuvântul
– scheletul lui „sunt”! „Greaþa” (sartreanã) de
cuvinte, e pentru excesul expresiei imperfecte,
uscate, logoreice..., de unde aspiraþia spre o
ascezã a spiritului, de purificare a cuvântului
balast, zgurã sau tinã cleioasã, lãmurirea
cuvântului pur din steril, deºeuri superflue.
Numele coincide „magic” cu fiinþa în sine. „Numai
numelui meu nu-i pot spune „tu”, în rest, însuºi
sufletul meu este „tu”! Dar nici conºtiinþei nu-i
poþi spune „tu”, iar Conºtiinþa, ca ºi Iubirea, este
Dumnezeu! Trupul „cel fãrã nume”, „cel ce este
numai trup” e ºi „tu” totodatã, „trup al tuturor
numelor/ numerelor”, cãci trupul este „umflarea
sinelui bolnav”, carnea karmei, multiplicare
cancerigenã a celulei unice. Trupul multiplicã,
controlat de „formula proporþiilor numerice”,
celula eului autentic ºi o diferenþiazã/ alieneazã/
altereazã.
Eliberate din trup, cuvintele-insecte se
întorc la hoit ºi se înfruptã din el, înnebunite de
foamea sensului refuzat. „Eul (autentic) îºi
conservã integritatea primarã în solitudinea
numelui, identic sieºi, menþine în câmpul sãu
gravitaþional suma de „tu” - uri posibile”. Literelesonore sunt norii numerelor-semne-foneme;

REVIST
A NOASTRÃ nr
REVISTA
nr.37/38
.37/38

TIMP
când fonemele trec în sunete, se altereazã prin
vibraþie ºi norii de protoplasmã pe care-i emit.
Sunetele sunt locul de aºteptare a vibraþiei fotofonemelor, cu formula lor numericã matricialã cu
tot. Sunetele sunt acel spaþiu protoplasmatic
prototipal de aºteptarea sensului virtual, în care
se încheagã în cuvinte figurile unei lumi
structurate, un Cosmos viu construit în
„pustietatea divinã”, încarnare temporarã/
temporalã, sunet efemer al Orgii cosmice
virtuale la care cântã gândul lui Dumnezeu;
dincolo de încarnãrile temporare, Spiritul ce le
animã rãmâne netulburat ºi veºnic.
Cuvintele se varsã în vasul necuvintelor
infinite, în infinitã intersecþie ºi completitudine:
„toate prãpãstiile sufletului dau în Dumnezeu”,
toate cuvintele dau în necuvintele Cuvântului!
Trecerea obiectelor în cuvinte ºi a cuvintelor în
Cuvânt! Metabolisme spirituale, rafinãri în trepte
pe nivele ontice sau axiologice! Necuvântul este
o destrupare: „ timpul mort ºi-ntinde trupul
(membrii) ºi devine veºnicie ” (Eminescu ),
eternitate! Aici cuvintele se dizolvã, se topesc
(contopesc) în magma Cuvântului-Logos, sunt
Unul, Totul, altfel sunt invalide, incomplete,
însetate de întregire, setea de sens, foamea de
Marele Rest, pe care-l adulmecã instinctiv în cel
ce le-a scãpat din cutia Pandorei sufletului sãu.
„Rostirea consumã fiinþa, o ucide simbolic,
substituindu-i semnul: „Scade trupul meu pe
mãsurã ce/ se umflã în mine/ mãºtile râzând ºi
plângând ale cuvintelor/.../ Sunt mâncat... Nu mã
Cãderea oamenilor pe
lãsaþi singur ” - (Cãderea
pãmânt – Obiect cosmice
cosmice). Semnul agresiv
al formei goale însetate de sens: „ªi aºa mã
suge cuvântul/ ºi aºa mã muºcã litera A/ eu sunt
pãmântul, pãmântul/ vorbirii cuiva”. Spaimei de
semne îi urmeazã elogiul cuvântului ascuns în
miezul lucrurilor, durabilul „schelet al lui „sunt”
ce „pânã la urmã rãmâne a fi”. Existenþa
exclusivã a semnului le îndreaptã ca pe un
bumerang asupra emitentului iresponsabil ce nu
le-a încãrcat cu sens ºi de la care-ºi revendicã
seva sensului! E o gravã insuficienþã a
cuvintelor, nu mai sunt ecoul armoniei lumii, ci
„spaima lui Anteu”, „incapabil sã atingã solul
regenerator. Cuvântul creºte acum pe moartea
fiinþelor ºi a lucrurilor, discursul nu mai e o
salvare în cântec, ci strigãt de spaimã în faþa
irealitãþii lumii”: „Orice cuvânt e un sfârºit/.../ un
strigãt/ de moarte/ al unei specii”, de unde
devalorizarea invenþiei universurilor imaginare,
aºa-zis virtuale, cu care se joacã copiii
postmoderniºti,... în aceastã „pustietate divinã”,
acest „paradis în destrãmare” sau devastat...
Acum nu mai existã tihna ºi putinþa de a-ºi sorbi
autenticitatea sensului. Remarcã decalajul net
dintre trãire ºi expresia ei, surprinderea duratei
vii.
Cuvintele sunt incapabile de întruparea
sau încarnarea sensului: „Vai, înþelesul este mai
iute decât timpul înþelesului”!... „Timpul este
numele ritual al distanþelor”, decalajul dintre
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timpul înþelesului ºi cel al umanei înþelegeri, al
trupului nostru încet ºi leneº... Poetul e
condamnat ºi obosit de inflaþia logoreicã, în
speranþa aproximãrii sensului, bãnuit vag în
propria fiinþã ºi lume: „ nevoia de a inventa
stãpâni/ zei ºi flori/ în viitorul verzui pe care-l
numim trecut”, a cuvintelor flãmânde de cât mai
mult sens. E obsedat de posibilele sensuri
ultime, pe care ar putea sã le smulgã virtualitãþii
pure, trecându-le în cosmos, e fascinat de ideea
lumii-text, a runelor sau signaturilor, geografia
mitologicã ºi lectura arhetipalã a lumii. „Scrierea
este totul. O frazã sunt pãsãrile în zbor. Totul
este scriere. Totul este de citit. Piatra poate fi
cititã”, sensul ultim al acestor „stranii alfabete”
poate fi descifrat, ducând la identificarea poetului
cu semnul ºi cu sensul în miºcare. Or, „straniile
alfabete” refuzã lectura univocã, spontanã.
„Scrisul, spusul e un mod de a încetini gândirea
concomitentã, a sensului ultim. Trupurile leneºe
întârzie concomitenþa... totalitãþii sensului, o
amortizeazã”. Rafinarea în trepte, cu necesara
încetinire ºi oprire a eului conºtient în fiecare
treaptã! Metabolismul, ca rafinare în trepte!...
Prisma trupului ce descompune raza alb-aurie,
concomitenþa, în treptele ei componente ontice!
Le încetineºte diferenþial, le „preparã” pentru a
putea fi studiate sub microscop, descompune
raza albã în spectrul subluminic ºi adjudecã,
asimileazã!
Concomitenþa amortizatã în trepte,
încetinitã în benzi cu piste de timp, cîmpuridiferenþiale de vitezã: „supunerea subiectului la
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cunoaºterii binelui ºi rãului, ce i-au strepezit fiinþa.
Jalnicã trãdare!... ***
ªi acum, o scurtã demonstraþie a
atingerilor poeziei cu ºtiinþa, ce tinde asimptotic
ºi… inconºtient spre Divin! Conform celui ce…
alsch ,
Walsch
a conversat cu Dumnezeu, N. D. W
Dumnezeu îºi „experimenteazã” Gândul,
detaºându-se de el ºi proiectându-l în lume ludic,
o lume himericã, hãmesitã de carnea sensurilor.
Nici timpul, nici spaþiul nu ºi-au aflat încã
dezlegare. Împletirea celor 11-12 dimensiuni
paralele, ce se împletesc uneori în „calmele
creste” ale Gândului lui Dumnezeu, vãzut pe viu
plastifiat, nu aflã nicidecum unanimitãþi. „Timpul
– rãmâne – anonimul care ne lunecã printre
degete, luând cu el întreaga noastrã existenþã”.
Marele savant J. A. Wheeler considerã black
holes, niºte (pânze) þesãturi infinite ale timpului,
portaluri spre eternitate. „Timpul este modalitatea
prin care natura a fãcut ca lucrurile se nu se
întâmple toate deodatã” (id.). Deci nu universuri
paralele ci… versiuni, M - brane, brâuri, benzi –
pânze cu viteze de existenþã onticã diferenþiale!
Timpul curge mai încet, cu cât câmpul este mai
mare. Timpul este narativ, discursiv, este
expunere ºi desfacere de pe sulurile densificate
ºi împletite, înnodate: deodatã este detaliat pe
momente ºi fragmente, foto-fonograme!... E o
prezentare cu încetinitorul a concomitenþei
poveºtii pentru cel ce doreºte sã-ºi însuºeascã
pe îndelete sensul mustos. E acea frânare a lui
deodatã în degradé, scalar, pe benzi cu viteze
ontice, existenþiale, diferite! Timpul este un
veritabil „schimbãtor de viteze” cu vreo 12 benzi
cu viteze constante sau dimensiuni, cum mai
sunt cunoscute, cele 12 – 24 – 48 de foto-foneme
(cu „izomerii” lor cu tot), cu care este „scrisã” –
întreþesutã lumea noastrã! Ne putem „juca”,
controlând frecvenþa vibraþiei
lucrurilor?! La – 273,15 C, timpul
îngheaþã, e undã îngheþatã, la fel
în preajma black holes: timpnetimp ºi spaþiu-nespaþiu; e o
cãlãtorie spre nicãieri, niciodatã,
nicicând ºi niciunde!
Trecut ºi viitor se petrec în
prezent, dar prezentul face
abstracþie de ele. O „gaurã de
vierme” este o trompetã cu douã
pâlnii, cu centrul ciclonului din
câmpuri gravitaþionale uriaºe,
vidat. O pâlnie este un “black hole”,
cealaltã este un „white hole”.
Rãspicat, gaura de vierme este
„centrul ciclonului” lui Osho sau
vidul realizat pe coloana vertebralã
de cãlugãri musulmani, derviºii! E
o scurtãturã pe centrul sorbului
între douã puncte din spaþiul-timpul
puternic curbat, deci încetinit
gravitaþional. „Lumea a fost fãcutã
cu
timp, nu în timp ” (Fericitul
grafica: Ionuþ BRA
TU
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ritmul naturii”... „Straniile alfabete” refuzã lectura
univocã, rostirea în alte cuvinte a semnelor
vizibile e un eºec; vorbirea e însoþitã de
gesticulaþia aproximativã a trupurilor, care
mimeazã înþelesurile, traducându-le în limbajul
derivat al lumii fenomenale. Din limbajul temeinic,
fundamental, arhetipal „absenteazã tu ºi eu”.
Îngreþoºat de cuvinte, de supraabundenþã, trãdat
de ele, poetul cautã Cuvântul, un „cuvânt ce nu
existã”, posibilul nume a ceea ce e de nenumit,
chipul himeric al indicibilului, tensiunea
dureroasã a sensului, necuvântul, ca tensiune
semanticã, o poezie a absenþei, strãluminare a
sensului Întregului... Pomul vieþii ar rezolva
tragedia, hrãnind copios cu sensul adânc
puzderia de cuvinte flãmânde ce-l devoreazã
pe bietul Prometeu înlãnþuit. Între noi ºi cuvinte,
trupul devorat, chinuit, rãstignit pe un ArboreCruce uscat, incapabil sã le hrãneascã cu
sens!...
Cuvintele-fluvii nãmoloase, emanate
iresponsabil, revin ºi ne devoreazã de sensul
ce nu li l-am dat, cãci nici noi nu-l avem, de vreme
ce nu ne-am îngrijit de Pomul Vieþii. Sângele ºi
carnea sinelui alterat, bolnave, sunt moarte
chiar, iar celãlalt Sine mai agonizeazã în parodia
de trup, nemuritor fiind el. Libertatea „liberului
arbitru” nu-i mai este de nici un folos, cât timp
ºi-a folosit-o rãu o viaþã! Din trup a rãmas doar
spuza invadatã de negrul de fum al cuvintelor;
o spuzã „îmbãlsãmatã” de mierea lucrurilor din
jur, licoare (luminã secundã), din care se
hrãnesc, uscate, cuvintele, hranã artificialã,
efemerã, ecou întârziat al cunoaºterii Arborelui
divizat egoist: Adevãrul sãu steril, nealimentat
de Pomul vieþii neglijat. ªi-a mutilat Pomul vieþii,
nerãbdãtor sã-i guste sensurile, sevele ºi s-a
trezit culegând fructele premature ale Arborelui
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fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
Augustin). –„Ce se întâmpla înainte de apariþia
timpului?” – Gândul lui Dumnezeu consubstanþial
Sieºi, deci etern ºi absolut, fãrã început ºi fãrã
sfârºit! Cum sã ai tu, fãpturã, creaturã limitatã,
acces la el?! Dumnezeu îºi proiecteazã
gândurile sã ºi le vadã dinafarã în globula vidatã,
oglinda gândurilor Sale, ecranul ce le dã
perspectivã, relief, frânându-le concomitenþa
infinitã a lui „deodatã”, scalar, gradual.
„ªtreangurile”(germ. Strang!, engl. String) întinse
dintr-un “black hole” sunt pânza de pãianjen,
urzeala, pe care Dumnezeu îºi imprimã
gândurile. Nu cumva miºcarea este sensul,
intenþia înseºi gândurilor divine? ªtiinþa clasicã,
care l-a scos din ecuaþie pe Dumnezeu, nu are
sens! Da, benzile, pânzele cu vitezã onticã
diferenþialã, cu câmpuri diferite ºi deci vitezã
existenþialã diferitã! Ele se întreþes, se
împletesc, iar în unele „vârfuri de potenþial”,
„calmele creste” sau „cumpãna apelor” dau
consistenþã realã acestor gânduri. E o
condensare a lor, o presare plastifiantã,
dizolvarea în timp dând poveºtile!... Probabil cã
aceste întâlniri se fac în puncte determinate de
„formula proporþiilor numerice”, date de ºirul lui
Fibonacci, Phi, sau fracþia de aur 1,618033…:
fractalul! În acele puncte doar, pânzele
gândurilor lui Dumnezeu capãtã relief! Sunt fâºii
de spaþiu-timp, cãci frânarea vitezei existenþiale
le dã perspectivismul spaþio-temporal. Ele se
întreþes la intersecþii sau noduri ontice, dând
roiuri de galaxii sau de… atomi strânºi de
câmpuri împreunã: kshetra (hind.) înseamnã
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câmp, adicã „þinere laolaltã sau împreunã”.
Pânzele coexistã separate diferenþial doar, cum
în apã pot coexista „n” substanþe dizolvate ºi,
doar în condiþii speciale, unele pot fuziona sau
reacþiona, dând alþi compuºi, precipitaþi.
Soluþii – benzi cu viteze de fire diferenþiale
ºi complementare, pe care se imprimã,
proiectându-se, Gândurile lui Dumnezeu, ce
capãtã relevanþã, sunt developate, relevator
foto–fonic fiind orga de coarde – stringuri
(ºtreanguri!) a lui Dumnezeu! Teoria M - branelor,
brâielor, a fost intuitã încã de Dante! Branele
înflorate auroral, prin þeserea corzilor, baleind
praful sau spuma cuanticã! „Universul este
format din lanþuri [laþuri] ºi fâºii”(v. Scrisoarea I
a lui Eminescu!). Conform membranelor, a
brâielor coexistente sau a benzilor paralele, cu
viteze de fire (câmpuri) diferenþiale, noi avem
mai multe variante de trecut ºi de viitor, înnodate,
toate coexistând în noi, dar în faþa noastrã se
desfac cãrãrile, ele se despart la noduri sau…
rãscruci! Optãm pentru una dintre ele, care ni
se potriveºte cel mai bine; îþi poþi ucide un
înaintaº direct pe o bandã de existenþã, însã el
va continua neafectat pe celelalte benzi,
conform cu „Efectul Isaiia” a lui Gregg Braden,
deci nu te poþi „sinucide” asasinându-þi…
trecutul! Da, cãci în noi se înnoadã toate pânzele
Timpului, însã eul „locuieºte” doar pe cea a
destinaþiei sale, pe adresa Destinului sãu!
Cineva e proprietarul unui bloc turn cu 7 – 9 –
12 etaje, dar are apartamentul doar la un etaj
preferat!
Destinul cuiva este implacabil, ca-n
celebra ecranizare a „Maºinii timpului” ºi nu atât
de simplã, ca-n „Reîntoarcerea la inocenþã” a
formaþiei „Enigma”! “Black hole”-ul iniþial a
explodat la Big-bang într-o infinitate de black
holes, de la mãrimi subatomice, la galaxii, iar
noi ne confruntãm cu… fruntariile „orizontului
singularitãþilor”, stranietãþii, hotare de câmp,
direct proporþional cu… puritatea vidului din
centru ºi cu „formula proporþiilor numerice” ce
sculpteazã din interior fractalii. Ce le dã
consistenþã ºi aparenþã, înfãºurat în cele 7 – 9
– 12 „eºarfe” sau „mahrame de borangic”,
câteva „ajung” pânã la noi (3 + 1), restul de
vreo 7 sunt strânse nod în nucleu. 7 – 9 – 12
„viteze” de existenþã, cutii de viteze diferite…,
timpul e maleabil, poate fi oricând încetinit de
câmpuri sau trecut în concomitenþã. Nassim
Haramein demonstreazã densitatea absolutã
a vidului, „tãria” lui, deci ieºirea din vid nu poate
fi decât o… diluare a acestuia pe trepte
diferenþiale divine!
Trepte de timp!!! Paradoxul e urmãtorul:
numai un câmp gravitaþional tinzând spre infinit
poate genera vidul pur din centrul black – holes,
efectul de Centru al ciclonului, cu liniºtea ºi
pacea paradiziace! Îs tot mai convins cã aceste
black holes „dau direct în Dumnezeu”! ªi numai
„gãurile de vierme”… ricoºeazã tot în lumea
noastrã, creator, prin “white holes”!
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prof. Daniela PLÃIAªU

Când îndrãzneºti prima oarã sã te întrebi
serios cu ce þi-ai umplut timpul ºi presupui numai,
pentru cã þi-e fricã sã te cobori puþin în prãpastia
acestei idei-spaime, cã, într-un fel sau în mai
multe, cam bate vântul prin singurul timp ce þi-a
fost dat, vine ca o otravã, dar ºi ca o eliberare
ispita de a te uita înspre alþii, sã vezi cât de plin a
fost timpul vieþii lor. Într-un asemenea moment
de zgurã sufleteascã a venit povestea vieþii lui
Haruki Murakami ºi a scrisului lui, poveste pe
care mi-a spus-o într-o orã de literaturã, eleva
mea Ramona Coºoreanu de la a XII-a F ºi
deodatã niponul împãtimit de jazz, patron de club
sau bar în Tokio ºi autorul de o faimã copleºitoare
datã de primirea mai multor premii internaþionale
pentru romanele sale, multe cu nume
seducãtoare, mi s-a pãrut contemporanul cel mai
liber ºi cel mai fericit de pe pãmânt. ªi aºa a
început cea mai muzicalã ºi poeticã incursiune
a mea într-o naraþiune, care, printr-un accident
biografic al semnatarei acestui eseu, mare
iubitoare de jazz ºi prin ciudate afinitãþi elective
între cititoare ºi autor în ceea ce priveºte bucãþi
muzicale ce sunt invocate în carte ºi care mi-au
„mobilat” tinereþea, a devenit ºi o spumoasã
lecturã interactivã, pentru cã în cartea Î n
noapte, fiecare accent mai puternic în diegezã
e punctat ºi muzical. Tentaþia de a reasculta
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celebre bucãþi invocate în carte, aparþinând lui
Duke Elington, sau concerte susþinute de
Terumaza Hino ºi de a pune magia lecturii sub
dantela de sunete a strãluciþilor muzicieni a fost
prea puternicã ºi atunci am citit romanul,
întrerupându-mã doar cât sã caut pe Youtube
piesele invocate sau lãsându-mã în voia muzicii
ºi uitând pentru o clipã tempoul normal de citire.
Fiecare capitol are, în loc de titlu,
desenul unui ceas, acþiunea din primul
derulându-se sub un cadran care aratã ora 11
fãrã 5, iar deznodãmântul, sub un cadran cu
limbile arãtând ora 7 fãrã 8 minute. ªi aceastã
distribuþie a naraþiunii creeaza un tempou
psihologic, iar labirintul timpului în noaptea niponã
e complicat pe mai multe niveluri de ipostazele
diferite în care fiinþeazã Cronos ca întrupare a
dialecticii luminã-întuneric, apariþia fiecãrui nou
capitol, fiecare cu intervalul sãu orar fiind, în sine,
o încercare reuºitã: Mari îºi construieºte aura
de învingãtoare rezistând la fiecare provocare
a nopþii.
Atunci când vorbeºti la modul realist
despre furnicarul uman, personajele sunt în mod
fatal cenuºii. Personajul masculin, Takahashi,
e un bãiat urâþel, student la Drept, dar pasionat
de jazz ºi de trombon ºi pentru care noaptea
asta e ultima noapte de repetiþii înainte de a se
dedica pentru un lung timp
studiului ºi de aceea nu vrea sã
dea vamã somnului, aºa cum am
zice,
parafrazându-l
pe
Eminescu.
Takahashi penduleazã
între lumea delincvenþilor pentru
care are o înþelegere aparte, dat
fiind cã tatãl sãu era un escroc
mai mult sau mai puþin de
anvergurã, între arte si ºtiinþele
juridice, între Tribunal si baruri ºi,
straniu, intre cele douã surori:
Mari, urâþicã, inteligentã,
insomniacã, rebelã fãrã þintã
precisã ºi aparent fãrã energie, pe
de o parte ºi frumoasa adormitã
Eri Asai, pe de alta, personaj
care, pe tot parcursul romanului
e prezentat ca prizoniera unui
somn-comã foarte misterios. Eri
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trãieºte în acest timp-spaþiu al
spaimelor determinate de o
experienþã cunoscutã doar de ea,
trecând, în labirintul somnului,
într-un televizor care are mirosul de
mucegai al biroului celuilalt personaj
masculin al romanului, aparent
impecabilul funcþionar, Shirakawa,
un workaholic strãbãtut de un
absolut devotament corporatist, în
noapte însã un straniu pervers ce
agaþã fete de o frumuseþe rarã ºi le
abuzeazã fizic ºi le umileºte întrun exerciþiu de forþã distrugãtoare.
Cartea e o complicatã
ecuaþie a timpului-zi ºi a timpuluinoapte, a întunericului ºi a luminii
în care, de fapt, necunoscuta ce
trebuie sã primeascã valori e
sensul vieþii. Multiplelor ipostaze ale
timpului le corespunde un spaþiu
care e distribuit într-o stranie structurã cubistã:
un labirint de cutii în care timpul e mereu altfel,
iar posibilitatea sã vedem cât de mult sau cât
de puþin sens are viaþa în noaptea oraºului e din
ce în ce mai micã, pentru cã reperele sunt
deconcertante.
Timpul ºedinþelor de tribunal e cel al
sentinþei pentru condamnaþi, al eliberãrii pentru
ceilalþi, iar experienþa lui Takahashi începe în
aceastã incintã ca a unui privitor la cinematograf,
deci un timp al relaxãrii ºi al catharsisului, dar
ajunge sã fie un timp frãmântat al întrebãrilor
despre o eventualã condiþionare geneticã, un
timp psihologic al delimitãrii ºi al luptei cu trecutul
tatãlui-delincvent. Timpul love-hotelului
„Alphaville” e al desfrâului mãsurat în bani pe
orã, iar rutina mizerã a acestui labirint de cutii e
tulburatã „doar” de incidente: violenþã, abuz,
torturã.
Timpul „cutiei” snack-bar (în care Mari
îºi consumã o noapte de insomnie dictatã de
frica de a dormi într-o casã în care, de trei luni
de zile, sora ei e rãtãcitã poate fãrã întoarcere
în tenebrele lui Hypnos), e guvernat de ceasul
din perete, de tempoul muzicii puse in surdinã,
dar ºi de voinþa fetei de a supune cu raþiunea
sa, cu lecturile sale profesionale, de filolog,
sincopa ce o reprezintã noaptea.
Dar, cum în acest bar se preumblã o
mulþime de oameni care, ca ºi ea, dintr-un motiv
sau altul prelungesc rutina zilei sau sfârºesc
ziua banal ºi mecanic, fluxul lor face din
rezistenþa fetei ceva excentric, dar fãrã impact
prea mare, chiar Mari camuflându-se prin
vestimentaþie ºi gesticã. Evident alegerea ei
de-a citi cãrþi groase într-un loc public atrage
puþin atenþia.
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Cea mai tulburãtoare urmare a
insomniei, invocatã ºi de Cioran în mãrturisirile
sale este aceea cã „vindecarea” de ziua de ieri
nu se mai produce, neexistând iertarea, uitarea
ce o reprezintã somnul, în schimb, Mari, in
discuþiile ei cu Takahashi e binecuvântatã cu o
punte peste zile ce o duce pânã în copilãrie, la
o altã cutie de timp: ascensorul în care ea ºi
sora ei, Eri, rãmân blocate într-o panã de curent,
iar amintirea e atât de preþioasã pentru cã e unul
din rarele momente în care frumoasa Eri Asai,
care era deprinsã a fi tratatã ca un centru al lumii
de toþi, iºi asumã rolul de sorã mai mare ºi o
ajutã pe Mari sã treacã peste teroarea
întunericului ºi a claustrofobiei produse de spaþiul
atât de mic al liftului fãrã electricitate.
Ca în orice labirint, memoria e soluþia,
dar aceastã soluþie e una din speranþe doar; în
oraºul postmodernist, miturile iºi înmulþesc
finaluri posibile la infinit, multiplele ieºiri nefãcând
decât sã relativizeze scãparea. Gestul lui Mari
de a se întoarce acasã dimineaþa, de a se întinde
în pat lângã sora sa, de a o imbrãþiºa ºi de a
adormi alãturi de Eri, a cãrei faþã pare cã dã
semne cã se întâmplã ceva în mintea acesteia
care ar da speranþe de trezire, e ca un sacrificiu,
ca un gest în oglindã faþã de scena din lift. Acum
Mari, cea care vine din sfera raþiunii, a
inteligenþei, a luminii salvatoare, cea care a
înfruntat prin veghe spaimele nopþii, cea care a
ajutat sa se lãmureascã într-un fel ºi incidentul
frumoasei chinezoaice abuzate ºi tâlhãrite la
„Alphaville” de Shirakawa, poate fi similar celui
care a dus la strania boalã a lui Eri Asai, este
„sora cea mare”, ea a învins o noapte.
Chinezoaica agresatã de Shirakawa
reuºeºte sã nu rãmânã prizoniera oribilei
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întâlniri, dar ea e închisã în relaþia cu mafia
chinezeascã. Takahashi e doar în trecere printre
diverse medii. Shirakawa e maestru în
camuflarea rãului pe care-l reprezintã ºi pare
cã se bucurã de o libertate deplinã. Korugi, o
fatã ce lucreazã la Alphaville e legatã de acel
loc, de acea „cutie” tocmai pentru cã aici, pentru
un timp iºi poate ascunde identitatea ºi, deci,
poate supravieþui.
O altã fatã de la Alphaville pare cã ºi-a
gãsit aici vocaþia de a face bine, atât cât poate,
de a fi omenoasã într-un loc al pierzaniei ºi de a
pune lucrurile la punct prin bun simþ. Cele douã
fete par a se completa reciproc, cum se
completeazã ºi Takahashi ºi Shirakawa într-un
mod straniu, funcþionarul fiind un delincvent
periculos lipsit de conºtiinþã ºi fãrã spaima
pedepsei, om al tenebrelor sub
camuflajul valorilor diurne ale
muncii aplicate, ale devotamentului
pentru firmã etc, pe care un
funcþionar silitor le duce pânã în
noaptea târzie, pe câtã vreme
tânãrul student evolueazã sub
semnul marginalului, orfanul
apãsat de statutul tatãlui de
delincvent ºi de un complex al
infractorului, dar e un tânãr de
ispravã, gata sã asculte, sã
gãseascã soluþii, totuºi tot ce face
e cumva sub zodia lipsei de
concludenþã, pe câtã vreme ce
face Sirakawa e definitiv ºi diabolic.
Tehnica dublului, perfecþionatã de
Murakami ºi în romanul „Kafka la
malul mãrii”, e folositã de
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asemenea în structurarea surorilor
Mari si Eri, iar reunirea lor, a
perechii complementare, vine ca o
promisiune a unui timp mai bun, al
salvãrii individuale, dar ºi a relaþiei
dintre cele douã.
O stranie sugestie se þese
în roman, legând ideea de putere
de cei ce pot trece prin diverse
medii fãrã probleme, e parcã
metafora libertãþii ºi a vieþii.
Informaþia cã Mari e subiectul unui
schimb de studenþi în urma cãruia
va pleca la Beijing pentru câteva
luni apare ca un apanaj al forþei,
dându-i un fel de aurã, ceea ce
mirã, dar nu-i anuleazã aerul de
personaj puternic, care poate va
gãsi ºi cheia aducerii printre cei
puternici ºi liberi a lui Eri Asai,
prizoniera unei „cutii” perfecte
aproape - propriul creier care, dintr-un motiv
necunoscut, nu mai vrea sã intre în starea de
trezie.
Poate ºi dupã modelul Marelui Gatsby
de Scott Fitsgerald, roman invocat ca fiind
modelul absolut de scriiturã al naratorului unui
alt roman celebru al lui Haruki Murakami, În
cãutarea oii fantastice
fantastice, cartea În noapte e o
poveste nudã in cenuºiul oraºului postmodern,
dar sub pânza banalului se miºcã, dupã legi ce
ne scapã, structuri mitice ºi estetice care, pe
mãsurã ce le intuieºti, te obligã la o meditaþie
asupra inerentei legãturi între fiinþa umanã, chiar
ºi cea mai ancoratã in banalitate ºi prozaicitate
ºi un plan superior, fie chiar ºi numai cel al
cãutãrii valorii timpului ºi, prin asta, a sensului
vieþii.

grafica: Denisa SARAGEA (V)
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Predica medievalã – o maºinã a timpului?
Martor a douã dimensiuni temporale: timpul punctual ºi timpul continuu

Elena SASU
Absolventã CNU,
Doctorante chargée d’enseignement, attachée au Centre d’Etudes
Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers
“Cercetez manuscrise inedite ºi încerc sã le redau celor de azi
aºa cum trebuiau ele citite acum sute de ani. În curând voi termina teza
de doctorat ºi de câþiva ani încerc sã fac studenþii de la Universitatea
din Poitiers ºi pe cei ce vor sã mã asculte sã arunce o privire spre
lumea medievalã prin manuscrisele care au supravieþuit pânã acum.”
În nenumãrate ficþiuni, unele semiºtiinþifice, altele basme de-a dreptul, diverse
obiecte au menirea ºi puterea de a face
posesorul sã cãlãtoreascã prin timp (un portal
între universuri, cabine de poliþie ieºite de mult
din uz, jocuri prãfuite descoperite de copii prin
poduri ºi altele, în funcþie de referinþele literare
ºi/sau cinematografice ale publicului). Însã,
indiferent de mijlocul «de transport» ales, toþi cei
care traverseazã a patra dimensiune (cer iertare
de pe acum fizicienilor pentru neruºinarea cu
care am preluat termenul) conºtientizeazã
trecerea timpului trecut fãcând comparaþii cu
ziua de «azi», gara de unde au plecat. Inclusiv
contextul cultural (în sensul FOARTE larg al
termenului) de azi, unde popularitatea ficþiunilor
istorice de tot felul ºi scenariilor cu final
apocaliptic aratã clar o tendinþã spre evadarea
cãtre o lume pre-industrialã, cu puternic iz
medieval.
Dintr-un punct de vedere foarte
subiectiv, lumea în care trãim ar fi foarte tristã
fãrã o fereastrã deschisã spre Evul Mediu
(deschisã, bine înþeles, de cãtre documente
istorice ºi nu de cãtre Hollywood), din simplul
motiv cã nu are nimic de-a face cu prezentul
plin de vicisitudini, dar lipsit de imaginaþie ºi
originalitate, cu toate cã pentru majoritate,
termenul „medieval” e adeseori asimilat acelor
lucruri percepute ca fiind „barbare” (încã un
termen cu sensul deformat), ori mai rãu,
desuete. Ca exemplu, în 1936, un medievist
olkien a trebuit sã facã apologia
Tolkien
numit J. R. R. T
dragonilor în faþa Academiei Britanice.
1
2

E drept cã azi dragonii, elfii ºi toate
creaturile imaginare (sau nu) nu au nevoie de
apologii. Predicile medievale au. Fiindcã, pentru
cei mulþi, predica este, ei bine, „ positively
medieval”1, plinã de blazare ºi lucruri neplãcute,
ceea ce ne apropie extrem de mult de precursorii
noºtri medievali: în ambele epoci, mai multã lume
e doritoare de poveºti cu cavaleri în armuri
strãlucitoare decât de predici furioase împotriva
diverselor defecte umane.

grafica: Irina CHIRIÞÃ
La prima vedere predicile, atât medievale
cât ºi contemporane, nu invitã pe nimeni la o
reflexie asupra timpului fizic, deºi predicatorii de
pretutindeni ºi din orice epocã dezmiardã
enoriaºii cu promisiuni temporale de viaþã
veºnicã în schimbul unor abþineri de la pãcate.
La fel cum, tot la prima vedere, ne-am putea
întreba în ce univers paralel predica devine

Iertate-mi fie anglicismele: într-un cuvânt, insuportabilã
Manual de viaþã monasticã pentru cãlugãri, prima jumatate a secolului XIII, anonim
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mijloc de transport temporal, mânuit de cine ºtie
ce societate ocultã.
Ei bine, deºi predica medievalã
englezeascã, cãci despre ea este vorba, nu
poate urca treptele timpului ºi transportã cititorul
(sau ascultãtorul, când acesta din urmã are
competenþe lingvistice în englezã medie) în
lumea aceea unde bãrbaþii purtau colanþi ºi
bijuterii nenumãrate ºi erau departe de a imagina
binefacerile toaletei cu apã ºi sãpun, ºtim aceste
lucruri ca adevãruri dacã nu istorice, mãcar
sociale, datoritã unei predici anonime din secolul
al XV-lea, unde predicatorul vrea sã
pedepseascã în mod voalat pãcatul mândriei,
fãcând aluzie la degetele pline de inele ale unui
enoriaº, asortate unor unghii de o mizerie crasã,
cãci, dupã cum spune ºi autorul textului
Ancrene Riwle2: „Lui Dumnezeu nu i-a plãcut
niciodatã mizeria.”
Pe de altã parte, suntem departe de a
imagina imaginaþia lor, a celor de atunci, de-o
parte ºi de alta a predicii. Enoriaºii îºi spovedeau
pãcatele preotului de parohie care era abilitat
sã ierte pãcate ºi care fãcea uneori ºi predicã.
Însã de multe ori, predicatorii erau predicatori
de meserie, intineranþi ºi nu primeau spovedanii;
era necesar sã predice împotriva pãcatelor de
care îi bãnuiau pe laici. Las în voia creativitãþii

3

cititorilor exemplele ºi voi face o singurã remarcã:
când am dat peste anumite pasaje, am sperat
sã fie greºeli de copie, unde copistul sau autorul
a sãrit un rând sau douã.
În timp ce predicatorul de mai sus era
ocupat sã imagineze diverse scenarii de pãcat,
în aceeaºi perioadã, sfârºit de secol XIV început
de secol XV, compilatorul manuscrisului3 Cosin
V.iv.3 punea laolaltã predicile din ciclul
Adventului; cel al MS Oxford E Musaeo 180 cu
siguranþã fãcea la fel, iar cel al MS Harley 2247
probabil abia le terminase pe ale sale. Am ales
aceste trei manuscrise ca exemple pentru
aspectul punctual al timpului anunþat în titlu ºi la
care era momentul sã ajung.
Toate predicile menþionate aici sunt
predici dominicale, adicã, de Duminicã.
Calendarul catolic urmeazã, ca ºi cel ortodox,
marile sãrbãtori ºi se împarte în diferite perioade
pre- ºi post- respectivele sãrbãtori. La fel,
predicile urmeazã anumite pasaje biblice,
anumite teme care corespund unei anumite
duminici în calendar.
Prin urmare, fiecare predicã are o funcþie
punctualã în cadrul anului liturgic: Duminica
Floriilor, Duminica Paºtelui, etc., la fel cum ºi în
timpul sãptãmânii, uneori se întâmplã sã fie o
sãrbãtoare importantã, urmatã de o predicã:

Pentru o mai bunã lizibilitate, voi folosi abrevierea MS pentru manuscris ºi MSS pentru manuscrise.

22

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

TIMP
Suportul predicilor, cât despre el, intrã
în aspectul continuu. Pergamentul este cel mai
rãspândit material pe care se scrie în Europa,
hârtia nefiind încã produsã pe scarã largã ºi este
de fapt o piele foarte bine tãbãcitã de ied, viþel
sau miel. Manuscrisele fãcute din pergament au
fost folosite mult timp ºi au trecut prin multe
mâini4, rezistând de-a lungul secolelor, în pofida
rozãtorilor, mucegaiului, rugurilor 5 ºi a
bibliotecarilor ideologi6.

Timpul predicilor nu este un timp care
trece. Predicile nu sunt cronici istorice ºi deºi
unghiile murdare sunt la ordinea zilei ºi acum,
doi copiºti ai respectivei predici au ales sã nu
transcrie comentariul. Din acelaºi motiv pentru
care, deºi predicile medievale conþin pasaje
savuroase, nu trebuie reduse doar la acelea;
ca toþi predicatorii, cãutau cel mai bun mod de a
capta atenþia rãtãcitoare a publicului ºi spre
deosebire de poeþi ºi trubaduri, predicatorii
trebuie sã spunã adevãrul neînflorit.

Însã ceea ce marcheazã ºi mai puternic
aspectul continuu al predicilor, este faptul cã,
an dupã an, aceleaºi predici sunt reluate din varii
motive7. De aceea se numesc, în termeni de
specialitate, cicluri de predici. Fiecare predicã
are, dupã cum îi aratã titlul, un loc bine stabilit în
cadrul compilaþiei; o predicã punctualã într-un
ciclu continuu.

Cum nu am pretenþia de a fi poet, sã fac
un tablou al epocii medievale ºi nici predicator
pentru a descoperi tuturor adevãrul, voi lãsa
învãþãturile în seama celor ce sunt mult mai
competenþi sã o facã. Sper cã ºi voi veþi fi
mulþumiþi sã constataþi condiþiile, epoca ºi faptele
pe care le-am expus în acest mic studiu.
Mulþumesc bibliotecilor Bodleian, British
Library, Lincoln Cathedral Library, Durham University
Library pentru microfilmele pe care mi le-au pus la
dispoziþie.

4

Un studiu paleografic al MS Bodley 806, Bodleian Library, Oxford aratã cã a fost folosit de la sfârsitul
secolului 14 pânã cel puþin în secolul 17 ca suport de predicã, apoi ca resursã bibliograficã, conform
cataloagelor bibliotecii, pânã în secolul 19. Apoi nu a mai fost accesat decât de patru ori, în a doua
jumãtate a secolului 20, ºi ulterior, în 2011
5
MS Bodley 806 nu ar trebui sa existe în teorie, fiind un manuscris cu influenþe eretice, conform legii De
Heretico Comburendo din 1401, datã de Regele Henry IV, care condamnã la rug atât ereticii Lollardieni, cât
ºi cãrþile acestora, sau cãrþile suspecte
6
De multe ori se întâmplã sã gãsesc în manuscrise medievale corecturi, note, comentarii sau pagini lipsã,
documentate de bibliotecari cãrora nu le plãcea conþinutul respectivului manuscris. Mai rar, am gãsit note
cu un conþinut pozitiv lângã pasaje care se pare cã au atins cum trebuie un punct sensibil al altui bibliotecar
7
Pergamentul fiind scump, copierea e lentã ºi anevoioasã, cerneala nu se poate face decât toamna, cu
ghinde, penele de gâscã se taie greu ºi nici nu cresc în copaci...

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

23

TIMP

ANIMAÞIA ÎN TIMP
ªI
TIMPUL ÎN ANIMAÞIE
Roxana MANCAª

absolventã CNU
studentã U.N.A.T
.C."I.L.CARAGIALE" - Bucureºti - secþia Pãpuºi ºi Marionete
U.N.A.T.C."I.L.CARAGIALE"
Animaþia, pãpuºeria, este o meserie
care pãcãleºte timpul. Timpul nostru este
eternitatea bucuriei, iar copilul din noi ne
acapareazã ºi dominã efectele trecerii timpului
asupra noastrã.
E o joacã de-a oamenii ºi în acelaºi timp
o joacã de-a Dumnezeu. Dãm viaþã! Luãm un
chip de lut ºi îl învãþãm sã trãiascã, sã
zâmbeascã, sã iubeascã. Chipul de lut, pãpuºa,
suntem chiar noi înºine, ne transpunem în ea
cu tot bagajul nostru de trãiri, de informaþii, ºi
întotdeauna goi de temeri, sinceri, curaþi. Este
cel mai pur joc, este ca jocul unui copil unde
secretul magic este acela cã el crede cu tãrie
în jocul sãu, adevãrul unui copil jucându-se fiind
de necontestat. Dacã pentru el un cub de lemn
este o navetã spaþialã, iar ursuleþul de pluº îi
spune poveºti seara înainte de culcare, atunci
într-adevãr aºa este.
Acelaºi lucru este ºi în pãpuºerie.
Trebuie sã fim adevãraþi, sã credem în bucãþica
de lemn, de burete, sau orice altceva, ºi prin
asta de fapt sã credem în noi înºine. Timpul în
teatrul de pãpuºi este un factor cu prezenþã
multiplã, de care þin cele mai importante
elemente ale animaþiei.
Pornind de la timpul istoric, cunoscut
tuturor, existenþa pãpuºilor ºi marionetelor
dateazã de acum 30.000 de ani. La început,
pãpuºile erau folosite de strãmoºii noºtri în
ritualuri, în ceremonii ºi celebrãri, ºi aveau rol în
ilustrarea relaþiilor zeilor cu oamenii. Sunt
prezente dovezi cã în Egiptul Antic au existat
pãpuºi cu fire gãsite în morminte, ºi cã mai apoi
în teatru erau prezente aºa numite “statui
mergãtoare”. Cu timpul, pãpuºeria a cãpãtat rolul
de a exprima ºi de a transpune viaþa de zi cu zi
a oamenilor, gândurile ºi nevoile acestora.
De asemenea, unii istorici susþin cã
teatrul de pãpuºi ar fi o formã artisticã care în
fapt este prezentã dinaintea teatrului cu actori.
În fapt, denumirea de teatru de animaþie
se datoreazã faptului cã ceea ce fac pãpuºarii
ºi marionetiºtii este sã ia un obiect, aceastã
denumire fiind cea mai simplã ºi generalã, ºi sã
îl anime, sã îi dea viaþã. La baza acestui rezultat
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este bine ºtiut cã stã multã tehnicã, elemente
specifice ºi secrete pe care numai mânuitorul
le ºtie, ºi e clar aici cã fiecare mânuitor are
secretele proprii ºi o tehnicã unicã, atât în
mânuire, cât ºi în construcþia personajelor sale.
Pornind de la ideea de construcþie a
personajelor, putem trasa o paralelã între teatru
ºi teatrul de animaþie. În timp ce construcþia
personajului unui actor constã în naºterea
motivaþiilor interioare pe care libertatea are sã
le exprime prin miºcare liberã ºi mimicã,
expunându-se în mod direct, pãpuºarul îºi
construieºte personajul atât fizic cât ºi spiritual.
De multe ori, un pãpuºar ajunge sã-ºi iubeascã
pãpuºa ca pe propriul copil, cãruia el i-a dat viaþã,
i-a zãmislit un trup, mâini, picioare, cap, l-a pictat,
l-a îmbrãcat ºi l-a adus în stadiul de a fi o pãpuºã
ale cãrei calitãþi primordiale trebuie sã fie
libertatea de miºcare specificã nevoilor
personajului ºi expresivitatea, deoarece,
nedispunând de mimicã, chipul unei pãpuºi
trebuie sã poatã exprima diverse stãri. În ce
priveºte pãpuºile, de obicei li se alege o trãsãturã
dominantã de caracter pe care o exprimã chipul,
lãsându-i în acelaºi timp loc sã aibã trãiri ºi
reacþii. Chipul aceleiaºi pãpuºi trebuie sã poatã
exprima tristeþe, bucurie, uimire, supãrare ºi nu
numai. Iar aici intervine spiritul.
Ca ºi în alte arte ale spectacolului, timpul
pãpuºii curge mult mai repede, mai concentrat,
iar pãpuºa trece de la un spectacol la altul printro transformare asemenea pãsãrii Phoenix, dar
întotdeauna, ca ºi omul, odatã cu trecerea
timpului, pãpuºa îmbãtrâneºte, culorile devin
palide, lemnul se usucã, buretele se sfãrâmã,
pãrul de cânepã cade, încheieturile se descos...
Pãpuºa bine mânuitã e la fel ca un om, poate
uneori chiar mai bunã decât un om obiºnuit, mai
adevãratã, mai purã, singura diferenþã fiind
materialul.
Dar pãpuºa nu poate trãi singurã oricât
de expresivã ºi frumoasã ar fi. ªi nici pãpuºarul
nu se recunoaºte pe el însuºi fãrã pãpuºã. Între
cei doi existã o iubire nemãrginitã, o simbiozã,
o relaþie de ajutor reciproc. Pãpuºarul îi oferã
pãpuºii viaþã, iar pãpuºa pãpuºarului un mod de
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a-ºi spune povestea. Se mai întâmplã sã auzi
pãpuºari cu ani buni de muncã în urmã, ani în
care s-au dedicat animaþiei, care spun cã atunci
când trebuiau sã iasã pe scenã fãrã pãpuºã, ºi
sã se exprime doar cu propriul corp, se simþeau
goi, iar asta nu pentru cã nu ar fi buni actori, ci
pentru cã le era atât de natural sã se exprime
prin pãpuºã, încât propriul corp li se pãrea
insuficient.
Timpul pãpuºarului ca om diferã mult de
timpul pãpuºii, însã acesta are capacitatea de
a se modela, astfel încât pãpuºa nu devine
decât o prelungire a sa, ce acþioneazã atât de
firesc tocmai datoritã sincronizãrii pãpuºã pãpuºar. Nu existã timpi morþi între gândul omului
ºi acþiunea pãpuºii, cãci dacã ar exista, nimeni
nu ar mai crede ce spune pãpuºa. Cei doi devin
o singurã entitate ce le oferã simultaneitatea.
Mulþi subestimeazã munca actorului
pãpuºar, blamându-l cã se ascunde dupã
pãpuºã, fãrã sã ºtie de fapt cã munca acestuia
e mult mai grea ca munca actorului care iese el
însuºi pe scenã. Pãpuºarul îºi simte personajul
la fel de acut, îl trãieºte, îi cautã motivaþiile, îi
construieºte spiritul, ºi apoi cautã sã transfere
toate acestea unui obiect rece, cum se mai
spune printre marionetiºti, sã picure viaþã prin
fire, ca toate acele sentimente ce au luat naºtere
în pãpuºar sã-ºi facã acum loc în inima de lemn
ºi vintrele de câlþi ale pãpuºii.
În teatrul de pãpuºi, timpul convenþional
în care trãim noi, oamenii, poate fi negat la orice
secundã, chiar ºi pentru eternitate, atâta timp
cât existã credinþã, de aceea pãpuºarii târzii,
mereu vor fi niºte bãtrânei cu mâini muncite si
ochi de copil.
De multe ori, actorii pãpuºari se lovesc
de percepþia eronatã a celorlalþi ce considerã
munca acestora compusã numai din o serie de
elemente tehnice, ºi cred cã e de ajuns ca
pãpuºa sã se aplece în faþã ºi sã ducã mâna la
ochi ca sã fie tristã ºi sã plângã, ºi sã se lase
pe spate ºi sã tresalte dacã râde. Însã dacã noi
am vedea un spectacol de animaþie astfel
realizat nu ne-ar atinge cu nimic, nu ar reuºi sã
ajungã la noi, am vedea doar niºte obiecte
miºcându-se, dar povestea lor ne-ar fi cu totul
indiferentã, de aceea, ca ºi actorii la scenã
deschisã, actorii pãpuºari au de dus acea
muncã interioarã de naºtere spiritualã a
personajului care mai apoi urmeazã a fi trimisã
pãpuºii, pentru ca aceasta sã trãiascã.
Pãpuºarul trãieºte odatã cu pãpuºa sa
oferindu-i acesteia suflul divin, iar relaþia lor este
o jertfã reciprocã, pãpuºa îºi jertfeºte trupul
omului, iar omul îºi jertfeºte pãpuºii sufletul
într-o uniune fabuloasã.
Odatã cu alteraþia timpului pãpuºarului
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cãtre timpul pãpuºii, se produce ºi alterarea
spaþialã, acesta trebuind sã coboare la nivelul
ei, sã îi preia privirea ºi sã priveascã lumea prin
ochii ei. Astfel, timpii morþi de care vorbeam mai
sus nu vor apãrea atâta timp cât pãpuºarul iese
prin pãpuºã, ºi e unul cu ea, acolo jos, în
universul ei sculptat si pictat. Atâta timp cât
simþurile acestuia se coboarã la acel nivel,
atunci când el simte prin “organele de simþ”
vizibile sau imaginare ale pãpuºii, ºi se pune în
acel corp schimonosit, devine el, uitând de
natura sa umanã. Prin acest lucru, pãpuºarul
trebuie sã studieze, sã experimenteze, sã-ºi
imagineze starea ºi prezenþa obiectului sãu, ce
poate fi orice, astfel pãpuºarul are libertatea de
a fi orice îºi doreºte, uman, animal, vegetal sau
material, de la un simplu cub de lemn, pânã la o
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pãpuºã sofisticatã, amândouã putând fi
personaje foarte complexe.
În teatrul de animaþie mai apare ºi
conceptul de timp ce trece dincolo de scenã ºi
vizeazã spectatorul, deoarece de multe ori
teatrul de pãpuºi e considerat a fi o joacã de
copii, pentru copii. Nu pot nega predominanþa
spectacolelor pentru copii în sfera teatrului de
animaþie, deoarece prin felul în care acesta se
manifestã, devin o formã mai plãcutã ºi mai
atractivã pentru aceastã categorie de vârstã,
deoarece prezintã universul lor, un univers al
jocului. De fapt, în spectacolele pentru copii,
pãpuºarii comunicã împreunã cu aceºtia ca de
la egal la egal, pentru cã dacã ne gândim mai
bine, ºi copiii sunt niºte mici pãpuºari, ºi în asta
constã activitatea lor zilnicã, jocul cu pãpuºile
ºi maimuþoii. Probabil cã de asta au mai mare
succes spectacolele de animaþie la copii,
deoarece aceasta este lumea lor, o lume liberã
în care fiecare individ are libertatea sã fie orice
îºi doreºte, ºi tot ceea ce are el în jur poate fi
orice el îºi doreºte, ºi mai ales, prin dorinþa lui,
poate fi viu.
Cu toate acestea, teatrul de animaþie are
o deschidere largã ºi foarte interesantã în sfera
adulþilor, unde oferã o nouã viziune ºi asupra
teatrului în general, ºi asupra teatrului de
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animaþie, ºi o largã serie de posibilitãþi de
exprimare a diverselor realitãþi, dar ºi elemente
de ficþiune, având ºi la nivelul teatrului pentru
adulþi o paletã ce se întinde de la reprezentaþii
ludice ºi comice, pânã la cele profund dramatice.
Un plus al pãpuºii este cã aceasta poate
sfida natura deja stabilitã ºi poate apela la
transformãri din ce în ce mai inedite: se poate
transforma, pe baza unor detalii tehnice, pãrþile
componente îi pot fi detaºate, trãsãturile plastice
ºi elastice oferã posibilitatea creãrii unei
multitudini de efecte prin care mesajul poate fi
transmis mai clar, mai expresiv, mai pregnant ºi
mai marcant.
Uneori spectatorul poate fi mai adânc
uimit ºi impresionat de un spectacol de animaþie,
atunci când vede lucruri inedite, pentru cã nu
cunoaºte nimic din bucãtãria realizãrii lor, chiar
dacã acestea þin de fapt tot de mãiestria unui
om. Dar în felul acesta e mai surprinzãtoare
mãiestria unui om ce face animaþie cu
naturaleþea ºi adevãrul cu care un actor joacã
cu propriul corp pe care îl simte atom cu atom.
Imaginaþi-vã cât de impresionat este un om care
cu mâinile sale face jonglerii cu foc, ºi apoi
imaginaþi-vã doar o mânã ce face aceleaºi
miºcãri doar cu degetele, cu o precizie ºi o
siguranþã incredibilã.
De asemenea, teatrul de animaþie
constã într-un flux de energie foarte puternic,
care circulã în timp real, nu numai dinspre scenã
spre salã, ci ºi dinspre salã spre scenã. Mai
ales atunci când publicul este format din copii,
energia lor este copleºitoare, ºi tu ca actor pe
scenã trebuie sã ºtii foarte bine sã o încasezi ºi
sã o controlezi, pentru a te putea hrãni din ea,
deoarece altfel te poate doborî. Un bun pãpuºar
trebuie sã ºtie cum sã captiveze sala, pentru
cã mai ales la copii, e de ajuns ca unul singur
sã nu fie furat de poveste ca totul sã devinã un
haos general.
Animaþia e o artã ce a evoluat de-a
lungul timpului, de la folosirea de elemente
primitive ºi simple, pânã la pãpuºi ºi marionete
care mai de care mai expresive, complicate ºi
bogate, nivelul reprezentativ al zilelor noastre
fiind cel al animaþiei digitale ce este într-o
continuã evoluþie odatã cu tehnologia.
Persistenþa ei de-a lungul timpului se
datoreazã în foarte mare parte dragostei
publicului pentru spectacolele de animaþie ºi
iubirii nemãrginite pe care pãpuºarii o oferã
meseriei lor, dar ºi întregii vieþi pe care ºi-o
dedicã.
Un bun pãpuºar se identificã cu pãpuºa
sau marioneta sa, devine ea, iar mâinile ce o
conduc devin forþele universale, energia ce face
ca totul sã se întâmple într-un anume loc, întrun anume fel, într-un anume timp.

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

TIMP

Problematica timpului în romanul
Muntele vrãjit de Thomas Mann
prof. Crina CAPOTÃ
Heinrich ºi Thomas Mann, doi fii ai unui
negustor de grâne, neavând vreo afinitate pentru
viaþa de afaceri a generaþiilor anterioare, au
devenit scriitori de prestigiu în literatura germanã
din prima jumãtate a secolului al XX-lea.
Fratele mai mic, Thomas Mann, este
autor de nuvele ºi romane, recunoscut fiind de
mari universitãþi ale Europei ºi deþinãtor al
Premiului Nobel pentru Literaturã, pe care îl
obþine în 1929. Instaurarea fascismului aduce
scriitorului persecuþii ºi exilul, determinate de
refuzul sãu de a face concesii nazismului.
Germania lui Hitler vedea în Thomas Mann pe
adversarul sãu cel mai de temut. Geniul german
s-a ridicat împotriva nebuniei germane, trãind
în exil, departe de þara sa, în Franþa, Elveþia,
SUA.
Adept al marelui roman realist al veacului
al XIX-lea, Thomas Mann a intuit, de la
începutul activitãþii sale de scriitor, necesitatea
restructurãrii scriiturii romaneºti, participând ºi
el la munca de diversificare a romanului secolului
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al XX-lea. Arta sa epicã integreazã astfel într-o
sintezã originalã tradiþia ºi modernitatea. Scrie
enorm, fiind fascinat de magia Textului, o magie
a formei. Descrie boala, degradarea, moartea,
cu stil. Se ia la întrecere cu sine însuºi, vrea sã
uimeascã, sã gãseascã soluþii. Problemele
epocii sunt supuse unui proces de sublimare.
Binele se naºte din experienþa rãului, virtutea
din experienþa pãcatului, sãnãtatea din boalã,
libertatea din claustrare, bucuria de a trãi din
evlavia faþã de moarte. Thomas Mann dã
valoare lumii, având încredere în frumuseþea,
neprevãzutul ºi miraculosul ei.
Capodopera lui Thomas Mann este
romanul Muntele vrãjit (1924). Acþiunea e
simplã, urmãrind iniþierea în secretele lumii a
tânãrului Hans Castorp, proaspãt inginer din
Hamburg, care face o vizitã la Sanatoriul
Internaþional din Davos (Elveþia). Proiectatã
pentru trei sãptãmâni, ca oaspete al vãrului sãu,
Joachim Ziemssen, internat acolo, perioadã în
care urma sã se odihneascã, vizita se
transformã într-o ºedere de ºapte ani, cãci Hans
Castorp descoperã cã e bolnav ºi rãmâne
sã-ºi îngrijeascã sãnãtatea. Evenimentele sunt
mãrunte, fãrã însemnãtate, cele mai multe pagini
fiind dedicate discuþiilor la care participã unii
dintre pacienþi pe marginea unor probleme
importante: timpul, fericirea omenirii, statul
perfect, viaþa ºi moartea etc. Prin aceastã
structurã, Muntele vrãjit este un roman-eseu.
Sanatoriul cu toate aspectele sale nu constituie
decât un cadru de desfãºurare pentru
asemenea discuþii. Hans Castorp este „educat
sufleteºte” de Settembrini, Naphta, Peeperkorn,
se îndrãgosteºte de Clavdia Chauchat.
Existenþa claustratã de la Davos stimuleazã
iubiri, prietenii, dezbateri intelectuale
extraordinare, dar este ºi o anticamerã a morþii.
Fascinaþia acestei existenþe este, de la un
moment dat, o fascinaþie a nefiinþei.
Marea temã a scrisului sãu este cea a
Timpului. Despre TIMP n-are o pãrere proastã,
nu-l concepe neapãrat ca pe un proces
devastator. Esenþial este sã ºtii valoarea timpului
ºi sã profiþi de el. Timpul nu este numai o
pedeapsã a zeilor, este ºi un miraculos dar pe
care puþini oameni ºtiu sã-l foloseascã din plin.
În romanul Muntele vrãjit
vrãjit, Thomas Mann
trateazã într-un mod paradoxal aceastã temã,
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dând o interpretare originalã timpului care devine
subiect de meditaþie. Spre deosebire de Marcel
Proust , la care timpul este legat de stãrile
sufleteºti ale eroului-autor, la Thomas Mann,
timpul este abordat ca noþiune teoreticã,
filosoficã.
Scriitorul german vede un raport între
spaþiu ºi timp ce aminteºte de teoria relativitãþii
a lui Einstein. În aceastã situaþie, sanatoriul
devine un simbol fundamental al romanului. El
configureazã o lume cu legi proprii, a celor de
„sus”, care se deosebeºte radical de lumea din
„vale” a celor sãnãtoºi. Hans Castorp va fi
fascinat de universul calm, fericit al sanatoriului
ºi va încerca „sã se aclimatizeze”. Tuberculoza
se situeazã într-o zonã de frontierã (boalã cu
potenþial creator), favorabilã mai mult claustrãrii
fecunde, interiorizãrii, afirmãrii plenare a trãirii
spirituale. Este un anumit climat (din punctul de
vedere al celor de „sus”) care scoate în evidenþã
motivul sanatoriului ca paradis. În acest climat,
muzica are un rol important; ea liniºteºte,
favorizeazã apariþia somnului, îi adunã pe
oameni, îi înalþã spiritual. Existenþa zilnicã
urmeazã un ritual pãstrat cu sfinþenie, cu puþine
variaþii: întâlnirea plinã de viaþã (de cinci ori pe
zi), favorabilã discuþiilor, din sala cu ºapte mese
(pofta de mâncare ieºitã din comun fiind acolo,
sus, ceva firesc!), luarea temperaturii, plimbãrile,
cura de odihnã. Pentru un neaclimatizat, timpul
se târãºte, pare nesfârºit, este silit sã înainteze
doar de gândurile care zboarã. Este perceput
subiectiv, pare mereu aceeaºi zi, un acum
încremenit, un timp pur fãrã greutate ºi
adâncime. Spaþiul sanatoriului este legat de
ritmul veºnic monoton al timpului: zilele petrecute
acolo semãnau atât de mult între ele, încât
puteau fi confundate. Timpul se îneacã în infinita
monotonie a spaþiului; este un joc periculos cu
eternitatea al pacienþilor de la Davos.
Mai întâi, Hans Castorp este un simplu
vizitator, crede cã va sta doar atât cât îºi
propusese (trei sãptãmâni) fãrã „sã se angajeze
sufleteºte” ºi cã apoi îºi va relua traiul normal.
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Lucrurile nu se întâmplã conform planului ºi,
dintr-un spectator al efectelor bolii asupra fiinþei
umane, devine el însuºi pacient, un bolnav foarte
ales. Aflã chiar din primele zile de la vãrul sãu,
Joachim, cã pentru pacienþi timpul nu trece, cã
„aici nu existã nici timp, nici viaþã” ºi i se
recomandã „sã se aclimatizeze”. ªederea la
sanatoriu îi educã spiritul ºi Castorp va cãuta
sã înþeleagã multe probleme esenþiale. În ceea
ce priveºte timpul, va învãþa cã acesta este
subiectiv, el putând sã treacã „repede ºi încet”,
contând punctul de vedere al individului. Timpul
e un lucru enigmatic ºi e foarte greu sã-i explici
esenþa. De la Settembrini va afla cã „sus” cea
mai micã unitate de mãsurat timpul este luna,
privilegiul pacienþilor fiind calculul „în stil mare”.
De aceea, cei aflaþi de mai mult timp acolo
ignorau calcularea zilelor scurse,mulþumindu-se
cu ziua care era mereu aceeaºi, cu eternitatea
imperceptibilã. Programul bine stabilit (în care
se va integra firesc ºi Hans Castorp) devenea
mod de viaþã, singura realitate acceptatã ºi,
paradoxal, dãdea sentimentul adevãratei
libertãþi. „Sus” se trãieºte sub semnul
atemporalelor „totdeauna” ºi „veºnic”. Dupã a
doua sãptãmânã petrecutã la sanatoriu, zilele
începuserã sã zboare în liniºte, cu discreþie ºi
pentru Hans Castorp. Este din ce în ce mai
adaptat programului care-l mirase la început ºi
manifestãrile vieþii de „sus” devin lucruri fireºti
ale unei alcãtuiri fermecãtoare. Plin de dragoste
pentru lumea înconjurãtoare, Hans Castorp
participã la discuþii lungi pe marginea unor teme
fundamentale ºi se leagã afectiv de Clavdia
Chauchat. Anii care vor urma sunt foarte bogaþi
în trãiri interioare.
Într-o „digresiune asupra ideii de timp”
prilejuitã de o curã de odihnã, Hans ºi Joachim
discutã despre timpul subiectiv ºi este
prezentatã o teorie nouã despre percepþia
timpului: „ Dimpotrivã, un conþinut bogat ºi
interesant este, desigur, capabil sã scurteze o
orã sau chiar o zi, dar luat în mare, acest conþinut
dã curgerii timpului întindere, greutate ºi trãinicie,
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astfel cã anii bogaþi în întâmplãri trec mult mai
încet decât anii sãraci, pustii ºi neînsemnaþi pe
care vântul îi mãturã, spulberându-i”. Monotonia
existenþei cotidiene la sanatoriu produce plictisul
ºi o scurtare bolnãvicioasã a timpului: „[…] când
o zi seamãnã cu toate, ele nu sunt decât o
singurã zi; iar într-o desãvârºitã uniformitate,
viaþa cea mai lungã ar fi perceputã ca foarte
scurtã ºi ar trece cât ai bate din palme”. Ceva
mai târziu, într-o discuþie pe care o are cu
Settembrini, italianul îi mãrturiseºte lui Hans
Castorp pãrerea conform cãreia timpul este
asociat spaþiului, civilizaþiei occidentale ºi celei
orientale. În viziunea lui, nepãsarea faþã de timp
este în legãturã cu sãlbatica imensitate a
spaþiului; de aceea, copiii Orientului sunt darnici
cu timpul: „Unde este mult Spaþiu, acolo este ºi
mult Timp”. În schimb, occidentalii sunt obligaþi
sã-ºi gospodãreascã cu precizie spaþiul ºi
timpul.
În procesul de adaptare la „prezentul
încremenit”, o viaþã conceputã în afara timpului
care, paradoxal, dãdea omului deplina libertate,
Hans Castorp descoperã iubirea ca pasiune ºi
bucurie de-a trãi. Cea care îi trezeºte admiraþia
ºi pentru care va avea o iubire specialã este
Clavdia
Chauchat.
Fermecãtoare,
rãsfãþatã,misterioasã, Clavdia atrage prin
misterul ei care þine de factura simbolicã a
personajului. În spaþiul sanatoriului, ea reprezintã
întruchiparea vieþii care sfideazã moartea; îl
atrage în primul rând prin jocul privirilor ºi mai
puþin prin cuvinte. Se îndrãgosteºte
„nebuneºte”(cuvintele aparþin vocabularului
celor din „vale”), gândul la ea îndulceºte trecerea
orelor ºi chiar este cuprins de o discretã gelozie
pe directorul sanatoriului, Behrens, care fãcuse
portretul Clavdiei, ºi pe bogatul olandez
Peeperkorn, un personaj ce întruchipeazã pofta
de viaþã. Ceea ce trãieºte Hans Castorp nu este
însã o pasiune clocotitoare, mistuitoare, ci încã
o modalitate de adaptare la „timpul pur”, o nouã
faþetã a „educaþiei” sale.
Hans Castorp nu mai dorea sã calculeze
timpul de când stãtea la „Berghof”, spunea doar
„de foarte mult”, aniversarea sosirii la sanatoriu
era sortitã celei mai depline tãceri, nu se mai
uita la ceas ºi în calendar; se confundã
anotimpurile, nu se mai ºtie vârsta. Nu mai þine
seama de timpul cronologic, iese de sub
dominaþia lui, ducând o viaþã nepãsãtoare ºi fãrã
speranþe, „viaþa moartã” activatã de unele
ocupaþii care se transformau într-o adevãratã
modã ºi toatã lumea se supunea pânã la
fanatism: lectura prin care se distruge timpul
(cartea gãsindu-se uneori ca un simbol pe
genunchi sau pe noptierã, aducând astfel ideea
de lecturã), pasiunea pentru fotografiile de
amatori, colecþionarea mãrcilor poºtale,
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stocarea ºi consumarea unor mari cantitãþi de
ciocolatã, jocurile geometrice de rãbdare,
studierea limbii esperanto, fãcutul pasienþelor,
plãcerea de-a asculta muzicã la gramofon ºi
lãsarea imaginaþiei sã zboare liber sub influenþa
magicã a armoniilor sonore. Dupã abandonarea
unei ocupaþii, pacienþii gãseau repede alta ºi i
se dedicau plenar.
Timpul are totuºi o dimensiune obiectivã,
întrucât „se scurge” în lumea de „jos”: „[…]
timpul, aºadar, continuase în felul sãu tiptil,
nevãzut, tainic ºi totuºi activ, sã vremuiascã
schimbãri”. Dar între Hans Castorp ºi câmpie
încetaserã orice fel de legãturi. Gãsise astfel
Libertatea
Libertatea. Era acum aclimatizat pe deplin, nu
ºtia unde sã se ducã ºi nu dorea sã se întoarcã
la ºes. Când se împlinesc ºapte ani de la
sosirea lui la sanatoriu, „ un timp mitic ºi
pitoresc”, izbucneºte Primul Rãzboi Mondial ce
face „sã sarã în aer Muntele Vrãjit” ºi-l trezeºte
din somn pe cel care dormitase aici atâþia ani.
Castorp va ieºi din acel timp suspendat ºi va
trãi alãturi de mii de tineri înflãcãraþi iureºul
rãzboiului. Reintrã în vâltoarea vieþii, într-un timp
ieºit din fãgaºul normal, Istoria bulversatã îl
cheamã într-un dans macabru care va mai dura
„câþiva aniºori ucigaºi”. Povestea vieþii sale ia
sfârºit aici, fãrã sã se prezinte ce se va întâmpla
cu el în aceastã „sãrbãtoare a morþii”. Finalul
romanului este unul deschis. Care-i va fi soarta
în timpul rãzboiului este o întrebare ce rãmâne
fãrã rãspuns.
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Coordonatele timpului în labirintul
dintre sacru ºi profan
Opere suport : “19 trandafiri”, “La þigãnci”, “Domniºoara Christina”,
“Secretul doctorului Höningberg”, “ªarpele” ºi “La umbra unui crin”
(Mircea Eliade)

Ica DUMBRA
VÃ
DUMBRAVÃ
clasa a X-a F

Cele douã extreme ale timpului, sacrul
ºi profanul, sunt determinate de diferitele poziþii
pe care omul le-a cucerit în Cosmos. Conform
operelor lui Mircea Eliade, lumea modernã a
pierdut sentimentul sacrului. Remarcãm în
scrierile sale ca un punct de plecare, o
întrepãtrundere a celor douã feluri de timp de-a
lungul întregii existenþe.
În mãsura în care îi imita pe zei, omul
religios trãieºte în timpul mitic, un timp circular,
reversibil ºi recuperabil. El iese din durata
profanã pentru a se alãtura unui timp „imobil”,
eternitatea, care corespunde unei viziuni
orientale ºi mai precis indiene. Remarcãm astfel
în opera lui Mircea Eliade o oscilaþie între
concepþia indianã ºi cea occidentalã, concepþia
orientalã conþinând aspectul circular al timpului,
iar cea occidentalã propunând-o pe cea staticã.
Timpul este în mitologia indianã
devenirea eternã care îl îndepãrteazã pe om de
gãsirea adevãratului sens al existenþei sale:
descoperirea eternitãþii din spatele schimbãrilor
iluzorii. Omul foloseºte acest timp
„sacru” doar pentru a se regenera,
pentru a nu cãdea în disperarea pe
care o poate provoca timpul profan,
fãrã ieºire.
Pentru
a
evidenþia
coordonatele timpului în labirintul
dintre sacru ºi profan în scrierile lui
Mircea Eliade, am ales ca opere
suport: „19 trandafiri”, „La þigãnci”,
„Domniºoara Christina”, „Secretul
doctorului Höningberg”, „ªarpele” ºi
„La umbra unui crin”.
În toate cele cinci opere,
fabulosul se aflã într-o continuã
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dezvoltare, ajungând la o formã greu de
interpretat, coordonatele fiinþei umane într-un
teritoriu al trãirilor interioare ºi al timpului fiind
din ce în ce mai surprinzãtoare. În nuvela „La
þigãnci”, el echivaleazã cu drumul dintre viaþa ºi
moarte al unui profesor de pian care-ºi revede
întreaga existenþã înainte de a o pierde definitiv,
alegoria morþii împletindu-se cu motivul vieþii ca
vis ºi cu mitul reintegrãrii.
Scriitorul A.D.P. (Anghel Dumitru
Pandele) din romanul „19 trandafiri” evadeazã
într-o altã dimensiune a timpului, dupa ce
participã la spectacolele de teatru experimental
ale lui Ieronim Thanase, care are un nume
simbolic, aducând aminte de zeul morþii,
Thanatos.
Romanul „Domniºoara Christina”
ilustreazã o idee opusã pozitivului ºi raþionalului,
dincolo de aspectul realist, creaþia conþinând
elemente stranii (demonism, elemente
suprasenzoriale, magie) care distrug matricea
realistã, accentuând povestea de iubire dintre
un strigoi ºi un muritor, în timp ce „Secretul
doctorului Höninberg” este un roman cu o
neascunsã ambiþie de a demonstra lucruri mai
puþin familiare spaþiului nostru spiritual, printr-o
povestire pasionantã aflatã sub semnul
fantasticului, la baza cãreia au existat
experienþele yoga, levitaþia ºi invizibilitatea.

fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
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Romanul debuteazã cu o scrisoare primitã de loveºte omul în cãutarea absolutului. Se
un tânãr care trãise câþiva ani în Orient, de la prezintã astfel o întâmplare stranie la care
doamna Zerlendi, prin care este rugat sã participã un grup venit sã petreacã o noapte la
cerceteze niºte colecþii rãmase de la soþul ei ºi mãnãstire ºi Sergiu Andronic, un tânãr misterios
sã o ajute sã termine biografia lui Johann rãsãrit ca din Pãmânt. Acesta din urmã iniþiazã
Hönigberger începutã de soþul pe care îl credea un joc ºi treptat, îi cucereºte pe toþi. El spune
mort. În timpul lucrului sãu sãptãmânal, tânãrul lucruri ciudate ºi simte tulbure apropierea unui
este vizitat de fiica doamnei Zerlendi, care-i
ºarpe ºi înainte de miezul
spune cã biblioteca a mai
nopþii, îi hipnotizeazã pe
fost cercetatã de câþiva
toþi aºezându-i într-un cerc
temerari, dar cã de la un
magic, în mijlocul cãruia
punct încolo nu mersese
cheamã ºarpele ºi îi
nimeni,
misterul
vorbeºte, mai exact aflã cã
rãmânând neatins ºi cã
„dobitocul blestemat,
nu se ºtie sigur, dacã
rãmas fãrã soaþã” a venit
tatãl ei a murit, putând fi
la nunta Dorinei, logodnica
vorba de o dispariþie.
lui Manoilã. Toþi au vise
Doamna Zerlendi susþine
semnificative; Dorinei visul
cã fiica ei e o fire
îi releveazã cã este
fantasticã ºi cã teoria pe
mireasa moartã a ºarpelui
care o susþine nu trebuie
ºi ea pleacã, îndatã ce se
crezutã. Cãutând ºi
trezeºte, în insula din
cercetând printre caiete,
mijlocul lacului, unde o
acesta a gasit jurnalul
aºteaptã
Andronic,
doctorului Zerlendi ºi,
întruchiparea ºarpelui.
fascinat de lucrurile care
În creaþia „La
erau scrise acolo ºi
umbra unui crin”’ nu mai
începând sã-l studieze,
este vorba de timpul sacru
aflã cã acesta era expert
sau de timpul profan, ci de
în sanscritã ºi cã prin
canalele de comunicare
aceastã
practicã
dintre cele douã lumi.
descoperise diferite
Ilustrarea coexistenþei mai
moduri de a-ºi separa
multor lumi paralele ºi a
spiritul de trup. El citeºte
grafica: Ionuþ BRA
TU
(XI
E)
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posibilitãþilor trecerii din
pe primul rând din pagina
una în alta devine astfel un
a doua, fraza „Adau vada asit, sa cha vada nou motiv de reprezentare artisticã a conceptului
ishvaribhimukha asit, sa cha vada ishvara asit!” de camuflare a sacrului in profan. Accentul cade
ºi îºi dã imediat seama cã aceasta era pe aceeaºi amnezie a protagoniºtilor, mai ales
traducerea în limba sanscritã a primei fraze din cea a lui Ionel Postavaru, a unor cuvinte ce
Evanghelia lui Ioan: „La început a fost cuvântul capãtã, în noul context al exilului, alte valenþe
ºi cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era decat cele iniþiale. Peste expresia „la umbra unui
cuvântul!”
crin, în Paradis” se suprapune povestea unor
În nuvela „ªarpele”, ºarpele este un camioane ce dispar la un anumit kilometru.
semn al renaºterii, al infinitului ºi al dedublãrii, Cuvintele obsesive ºi misterioasele trasee ale
demon ºi virtualitate a focului, bazã a lumii, autovehiculelor nu se decodificã pentru
ºarpele este considerat ºi animal etern. protagoniºti în nici o formã de revelaþie a
Reprezentând forþele necontrolate ale naturii, el sacrului, toate aceste evenimente rãmânând în
este totodatã ºi cunoscãtor al secretelor, izvor sfera bizarului.
de înþelepciune, fiind dupã spusele lui Durand,
În toate cele cinci opere, întâmplãrile
un „ recensãmânt complet al posibilitãþilor evolueazã spre o parte indescifrabilã a lor,
naturale”. Atributul sãu simbolic dominant este simbolurile oscilând între planul real ºi cel
dat de sensul transformãrilor, echivalent cu fictional, timpul profan îmbinându-se cu ieºirile
timpul ºi curgerea lui - el sugereazã veºnica din timp, surprinzãtoare, ale personajelor ºi cu
prefacere a morþii în viaþã ºi invers, infinitul, timpul sacru.
sensul dumnezeirii, obstacolul de care se
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În nuvela-roman “Nouãsprezece
trandafiri” existã o „cutie cu mistere” - a Niculinei
Nicolaie între-deschisã, pentru a se între-vedea
misterul, care capãtã o formã de joc, simbolizat
prin „douã rânduri de voaluri” - „apoi s-a reîntors
lângã valiza rãmasã deschisã ºi a ascuns
cartea, între ceea ce mi s-a pãrut a fi douã
rânduri de voaluri”.
Alt simbol al necunoscutului sunt ºi cei
19 trandafiri luaþi de Eusebiu Damian, pentru
A.D.P, în vederea nunþii „azi, la ora 11 mai rãmân
doar 11 trandafiri, 3 ofilindu-se”. Numãrul 11 este
atât Numãrul Puterii, cât ºi Unitatea Simetricã:
„În salon m-am oprit în dreptul vasului albastru:
mai rãmãseserã 11 trandafiri, dar de data
aceasta mi s-a pãrut cã le simt parfumul”. Cei
19 trandafiri sunt primiþi ºi de secretarul
scriitorului dupã nunta cu logodnica sa: „În prag,
învelit în hârtie de celofan, era un imens buchet
de trandafiri roºii ”; „ Cu regularitate, la
aniversarea cãsãtoriei, primeau buchetul de flori.
Întotdeauna 19 trandafiri roºii cu tija foarte lungã,
întotdeauna însoþiþi de acelaºi bilet: „As always,
A.D.P. Remember, Niculina - Laurian”. Fãrã
excepþie, ºase dintre trandafiri se ofileau ºi
rãmîneau 13. „Numãr cu noroc! ªoptea Damian
visãtor...”. Potrivit „Dicþionarului de simboluri”,

grafica: Irina CHIRIÞÃ
de Jean Chevalier ºi Alain Gheerbrant ,
trandafirul, este floarea cel mai des invocatã ca
simbol în Occident, comparabilã cu lotusul din
India. În religia creºtinã, ea semnificã potirul în
care a picurat sângele lui Iisus, este chiar
simbolul rãnilor sale, al mântuirii prin înãlþare la
cer. La alchimiºti trandafirul alb avea semnificaþia
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imposibilitãþii atingerii absolutului. Simbolistica
trandafirului merge înapoi in timp pãnã in
momentul genezei, al apelor primordiale, peste
care se înalþã ca un triumf al vieþii, un fel de
centru din care emanã toate manifestãrile ei
profunde, sufletul, iubirea, aspiraþia cãtre
perfecþiune, cãtre starea geneticã pierdutã.
În nuvela „La þigãnci”, personajul
principal, Gavrilescu, fãrã idealuri ºi
perspective, trãieºte o experienþã stranie care
simbolizeazã maturizarea lui spiritualã, prin
cãlãtoria care este o cãutare a sinelui,
dându-i-se ocazia de a renaºte prin sãvârºirea
inconºtientã a unui ritual. Cãlãtorind cu
tramvaiul, el intrã in perimetrul necunoscut „La
þigãnci”, pãrãsind planul real. Deºi aparent pare
superbã ºi îngrijitã, în realitate grãdina este plinã
de buruieni. Gavrilescu întâlneºte 3 þigãnci, 3
fiind primul numãr considerat de chinezi
perfecþiunea, totalitatea ºi desãvârºirea în
tradiþiile iraniene, având un caracter magicoreligios. Simbolic, prima fatã aparþine pãmântului,
a doua apei ºi ultima focului, din cele patru
elemente esenþiale lipsind aerul. Aceastã carenþã
face ca þigãncile sã-l conducã pe profesor spre
a patra ipostazã femininã, Hildegard, fiinþa
spectralã a aerului, decorporalizatã. Ele
simbolizeazã zeiþele destinului,
proba ghicitului fiind un mit de
iniþiere în moarte, prin
descoperirea existenþei de dincolo
de ea. În loc sã o aleagã pe
Hildegard (idealul, iubirea
predestinatã), profesorul o alege
pe Elsa fãcând concesii de ordin
moral ºi material. Dacã ar fi fãcut
alegerea potrivitã, ei ar fi format
cuplul ideal, unitatea primordialã.
El nu ghiceºte „þiganca” pentru cã
nu are curajul asumãrii adevarului:
„I-a fost fricã! Repetã a treia ”.
Ghicind-o, putea atinge o condiþie
care îi depãºea poziþia de muritor
ºi învingerea morþii aparente „ar fi
fost foarte frumos”.
Romanul „Domniºoara
Christina” poate fi privit ca o
înfruntare între noapte ºi zi,
noaptea fiind caracterizatã de
interacþiunea unor fenomene cum ar fi:
dragostea, visul, misterul sau chiar moartea,
ziua aducând clarviziune, certitudine, siguranþã,
odatã cu spulberarea misterului nocturn.
Începutã cu o simplã vizitã a tânãrului pictor Egor
la conacul familiei Moscu, opera se transformã
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într-o poveste neobiºnuitã de iubire dintre un
strigoi (domniºoara Christina ucisã în conac) ºi
un muritor (Egor), poveste care sfideazã legile
obiºnuite ale timpului. Deºi moartã de ceva
vreme, domniºoara Christina trãieºte prin
intermediul celorlalte personaje; elementele de
discontinuitate prin care demonul e unic ºi
multiplu în acelaºi timp, le gãsim transpuse în
totalitatea obiectelor ºi personajelor asupra
cãrora ºi-a pus amprenta strigoiul de-a lungul
timpului. Multitudinea acestor elemente este
concentratã în jurul principalului nucleu simbolic
reprezentat de Egor. El este alesul care, datoritã
condiþiei de artist, face posibilã iniþierea
domniºoarei Christina în planul real, având
iniþiativa corectãrii prin repictarea tabloului
domniºoara Christina, ajutând-o sã-ºi recapete
vitalitatea de care are nevoie. Strigoiul ºtie cã o
nouã picturã este echivalentã cu reîntruparea
ei în realitate ºi încearcã sã-l cucereascã pe
Egor, punând stãpânire pe visele lui ºi pe cei
din jurul sãu. Portretul ei, sfidãtor ºi dramatic,
creeazã delir în rândul muritorilor. Fiind un strigoi,
ea transcende prin timp, nu moare niciodatã cu
adevãrat deoarece poziþia ei include nemurirea.
Materializându-se în psihisme, ea invadeazã
mintea doamnei Moscu regãsindu-se în
voracitatea sa, pune stãpânire pe Sanda, care
este dispusã sã-i redea vitalitatea ºi pe Simina,
copila care este mediumul Christinei, pe care o
idolatrizeazã. Personajele trãiesc într-o lume a
dualitãþii, într-un dublu timp, închipuirile lor
menþinându-i strigoiului vitalitatea.
În „Misterul doctorului Höningberg” o
ultimã vizitã a tânãrului orientalist la casa cu
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pricina sporeºte secretul: naratorul
decide sã înapoieze caietul ºi sã
i-l citeascã în întregime doamnei
Zerlendi. Dupã câteva sãptãmâni,
biblioteca nu mai existã, doamna
Zerlendi nu-l mai cunoaºte, fiind
sugeratã modificarea dimensiunii
temporale.
Primit dupã un timp de
doamna Zerlendi, el constatã cã
interiorul casei era schimbat, iar
amãnuntele pe care el le invocã
aparþin unei realitãþi existente cu
zeci de ani în urmã. Cele douã
femei îi spun cã biblioteca fusese
risipitã cu aproape 20 de ani în
urmã, iar servitoarea ºchioapã
murise cu 15 ani în urmã.
Plimbându-se buimac pe strãzi,
autorul pretinde cã: „numai dupã ce
am rãtãcit multã vreme pe strãzi ºi mi-am venit
în fire, mi s-a pãrut cã înþeleg tâlcul acestei
uluitoare întâmplãri. Dar n-am îndrãznit sã-l
mãrturisesc nimãnui ºi nici în aceastã povestire
nu îl voi destãinui. Viaþa mea ºi aºa a fost
îndestul de încercatã, în urma tainelor pe care
d-na Zerlendi m-a îndemnat sã le cercetez”.
Nuvela „ªarpele” prezintã ºarpele ca
fiind spirit al mormintelor, revenit în lumea celor
vii, ca sã cearã un suflet: „Cine ºtie cine nu are
odihnã pe lumea cealaltã ºi a trimis ºarpele ãsta
necurat atât de departe, tocmai în casã. Numai
sã nu cearã ºi pe altcineva. Sã nu mai cearã
vreun mormânt, cã sunt ºi semne din astea”.
ªarpele, mire ºi stãpân al adâncurilor, trãieºte
la nesfârºit devenirea prin nuntã ºi moarte; la
începutul lumii, el ºi-a pierdut mireasa, care nu
a ºtiut sã respecte interdicþia de a nu-i rosti
numele ºi de atunci revine periodic pentru a
recupera experienþa ratatã. Povestea despre
fata moruzeºtilor, Arghira, reprezintã o astfel de
devenire. Fata este adusã la mânãstire ºi dupã
trei zile moare în chip misterios. Dorina este
pregãtitã prin intermediul visului, ea îºi învinge
frica, ajunge în insulã ºi respectã interdicþia.
Conform credinþei populare, întors din
mormânt, el bea lapte sau vin îndulcit cu miere,
simboluri ale vieþii profane, dãruite de cei vii
pentru a-l îmblânzi, pentru a-l integra în lumea
vie. Andronic bea vin cu lãcomie ºi uitând de
sine, sãvârºeºte un act de hipnozã colectivã:
el aduce în hora fetelor un ºarpe mare ºi sur,
ale cãrui miºcãri molatice întreþin starea
generalã de transã: „Când se apropie de lacul
de luminã, se opri o clipã ameþit. Apoi se îndreptã
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fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
spre Andronic. Parcã lumina lunii îl vrãjise ºi pe
el, cãci se târa acum cu o graþie somnoroasã ºi
în fiecare nouã împletiturã îi înfiora solzii
întunecaþi ”. Sub imperiul lunii, vrãjiþi de
descântecul lui Andronic, toþi au stãri
halucinatorii, ºarpele rãscoleºte complexele
fiecãruia, ia forme care ilustreazã obsesii adânci.
Liza are în minte o romanþã („În pãrul meu odatã
blond/E o ºuviþã argintie...”) care o face sã se
gândeascã la îmbãtrânire ºi degradare ºi de
aceea ºarpele pentru ea se transfigureazã în
fâºii de luminã, care îi trezesc
melancoliile ºi dorinþele, apoi devine
o nefireascã sãgeatã de carne.
Pentru Dorina, ºarpele este
chemare, groazã ºi dezgust: „Dorinei
i se pãru cã ºarpele vine de-a dreptul
spre ea. Apropierea ºarpelui îi lua
parcã rãsuflarea, risipindu-i sângele
din vine, topindu-i carnea întreagã
într-o groazã împletitã cu fiori
necunoscuþi, de dragoste bolnavã.
Era un amestec straniu de moarte ºi
respiraþie eroticã în legãnarea aceea
hidoasã, în lumina rece a reptilei”. El
reprezintã aici forþa unui loc sacru,
spiritul teluric ºi stãpânul apelor,
înspãimântãtor, vrãjit ºi ispititor,
reunind chiar sensurile vieþii.
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În nuvela „ La umbra unui crin” scenariul
se ramificã în jurul unui grup de exilaþi români,
undeva în Franþa; tânãrul Valentin Iconaru
constatã dispariþia unor camioane pe o anumitã
porþiune a unui drum de provincie. De aici, o
întreagã „poveste”, aºa cum sunt toate
naraþiunile lui Mircea Eliade. În acest caz, ea
se þese plecând de la coincidenþele privind
formula care dã ºi titlul nuvelei. Valentin Iconaru
împarte funcþia personajului înzestrat cu atribute
mitice ºi azvârlit într-o lume profanã - o altã
ipostazã a lui Zaharia Fãrâmã. E cel care
decodeazã semnele, care înþelege ºi vede ceea
ce alþii nu observã. Mult discutatele camioane
camufleazã o nouã arcã a lui Noe, trimisã pentru
a conduce un ºir de oameni selecþionaþi spre
un alt timp, spre o altã dimensiune - o cãlãtorie
sacrã, pentru a da alte coordonate unei posibile
apocalipse, o barcã a spiritului, traversând ca
un fulger un timp al istoriei de neaºteptat ºi
neînþeles.
Locul numit „La þigãnci”, loc de
manifestare a sacrului ascuns în profan,
reprezintã simbolic „lumea cealaltã”, liberã de
contingenþele timpului ºi ale spaþiului, în care
locuiesc nemuritorii. Este altceva decât lumea
de dincolo, unde se duc toþi dupã moarte, dar
de unde nu se intoarce nimeni. Astfel, tema
nuvelei este aceea a ieºirii din timpul istoric,
linear, ireversibil ºi a trecerii în timpul mitic,
circular.
Reîntors la þigãnci, Gavrilescu o gãseºte
doar pe femeia paznic care îl sfãtuieºte sã batã
la a ºaptea uºã, 7 fiind simbolul vieþii veºnice,
treapta desãvârºirii constiinþei. El ignorã sfatul
ºi se rãtãceºte, gãsind-o pe Hildegard. Ea este
calea, cãutându-l ea însãºi pe cãlãtor spre a-l
conduce în cãlãtoria finalã, a cãrei þintã este
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pãdurea. Mergând cu trãsura spre acest loc al ºarpelui, Andronic este eroul spiritual care
regenerãrii, Gavrilescu îºi retrãieºte întreaga salveazã lumea ºi se lasã salvat de lume,
existenþã, neconºtientizându-ºi moartea, inaugurând o noua etapã.
iniþierea sa spiritualã definitivându-se ca într-un
Astfel, cele douã tipuri de timp sunt
vis: „Toþi visãm. Aºa începe. Ca într-un vis”. contradictorii prin esenþa lor. În operele lui Mircea
Astfel, Gavrilescu, un Orfeu decãzut, îºi Eliade timpul profan uzeazã fiinþa umanã ºi
retrãieºte întreaga viaþã pe portativul unei alte trebuie ignorat, învins, pentru ca personajele ce
realitãþi, ieºind constant din timp, cãlãtoria lui construiesc matricea unei iniþieri în timp, sã se
redã atfel un itinerar spiritual: de la profan la reintegreze în momentul în care lumea existã
sacru, de la viaþã la moarte.
într-un timp puternic ºi sacru.
Domniºoara Christina trece prin timpul
Esenþial rãmâne faptul cã E l i a d e
profan neatinsã de puterea acestuia, vine ºi transformã decãderile sociale ale personajelor
pleacã în lumea de dincolo ºi cu toate acestea romanelor sale într-o nouã formã de trãire a
este distrusã de cel pe care îl umileºte - Egor. sacrului prin iniþierea lor într-o moarte subtilã.
Focul, care simbolizeazã pasiunea, instinctele Aceastã degradare devine o „camuflare”, o
incomode, focul vieþii efemere,
distruge ºi purificã, se devoreazã
pe sine ºi, consumând lumea
schiþatã de obiectele prin care
strigoiul îi controla pe cei din jur, se
autodistruge, distrugând-o odatã
cu el ºi pe domniºoara Christina.
ªi în opera „19 trandafiri”
prin spectacolele lui Ieronim
Thanase, scriitorul evadeazã din
timpul ºi spaþiul în care trãise pânã
atunci, timp ºi spatiu care vor
echivala cu o existenþã perfect
programatã, jocul atingând o
treaptã superioarã care nu mai þine
de vârsta inocenþei ci mai degrabã
de intrarea prin joc într-un alt timp,
practic într-un non-timp, în care
fotografie: Andreea BRA
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totul se învârte în gol. Evadarea
unui om obiºnuit (profan) într-o
dimensiune sacrã a timpului, face ca jocul sã trecere dintr-o stare de manifestare într-o stare
devinã o armã împotriva tuturor concepþiilor de ascundere a sacrului în profan.
Deºi cele cinci opere par diferite din
realiste, devenind o punte de legãturã între viaþã
ºi moarte, în care nu mai existã noþiunea de timp punct de vedere structural, ele urmeazã acelaºi
bine definit.
traseu, al decãderii sociale ºi al reintegrãrii
Secretul doctorului Höningberg rãmâne într-un altfel de timp, un timp sacru prin iniþierea
necunoscut, iar iniþiaþii care încep sã se apropie personajelor principale pe un traseu care duce
de misterul sãu dispar pe rând, eºecul lor în definitiv spre moarte deoarece: „Iniþierea este
datorându-se faptului cã aceºtia au o mentalitate o moarte ºi orice moarte inteligent asumatã poate
europeanã, raþionalistã, fiind preocupaþi de a gãsi echivala cu o iniþiere.” (Mircea Eliade).
o explicaþie acceptabilã ºi inteligibilã unor fapte
În concluzie, dacã lumea întreagã trebuie
privitã ca un imens spectacol, înseamnã cã, prin
care nu au o explicaþie raþionalã.
ªarpele apare ca marele zeu, dãtãtor de forþa imaginaþiei, putem interveni ºi modifica
viaþã, duhul adormit al lumii, care nu trebuie mersul ºi compoziþia ei aºa cum dorim noi
deranjat de om. Dupã ce este ucis un ºarpe, indiferent de trãsãturile temporale ºi de cele douã
timpul este bulversat, iar personajele pãtrund componente ale timpului: sacrul ºi profanul, care,
într-o altã dimensiune temporalã. El reprezintã deºi nu se întrepãtrund într-o realitate proprie,
aici forþa unui loc sacru, spiritul teluric ºi stãpânul în imaginaþia ºi în sufletele noastre coincid
apelor: înspãimântãtor, vrãjit ºi ispititor, reunind inevitabil, cel puþin o datã în viaþã.
chiar sensurile vieþii. Corespondent simbolic al
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Despre timpul fantastic al lui Mircea Eliade.
efemer...
Dincolo de eternitate, dincoace de efemer
...
Alexandra DIACONU ºi Cãtãlina IV
AN (clasa a X-a F)
IVAN
„Sã scapi de Timp. Sã ieºi din Timp. Priveºte bine în jurul dumitale: þi se fac din toate
pãrþile semne. Încrede-te în semne. Urmãreºte-le…”
Noaptea de Sânziene, Mircea Eliade)
(Noaptea
A scrie un studiu despre Eliade este în
primul rând o mare provocare. Lucrarea de faþã
are ca punct de plecare o constatare destul de
evidentã-opera literarã a lui Mircea Eliade este
plinã de personaje care încearcã sã iasã din
timp. Întrebarea primordialã care se pune în
acest context ar fi eternul “de ce”? De ce ºi mai
ales de unde vine aceastã „nemãrginitã sete”
de a ieºi din timp?
Problema timpului este deosebit de
complexã, dar mai ales deosebit de vastã.
De-a lungul istoriei s-au dat o serie de definiþii ºi
s-au evidenþiat o mulþime de perspective prin
care acest fenomen fundamental al existenþei
noastre poate fi înþeles ºi receptat. Impedimentul
principal de care ne lovim decurge, în primul
rând, din nevoia unei delimitãri mai precise a
spaþiului în care vrem sã ne miºcãm.

grafica: Ionuþ BRA
TU (XI E)
BRATU
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Aº spune cã legãtura dintre opera lui
Eliade ºi problematica timpului este atât de
adâncã, încât constituie însãºi baza gândirii
sale. Pretutindeni, atât în opera teoreticã, cât ºi
în cea artisticã se fac referiri la ideea
temporalitãþii legatã de soarta omului în lume,
precum ºi de destinul sãu dupã moarte.
În operele sale, fantasticul este sugerat
prin ruperile de timpuri, ruperi care, deºi în text
nu se întind decât pe câteva rânduri, devin porþi
cãtre lumi paralele, inspirate din cea din care
„evadeazã” personajul. Celãlalt timp, în care
protagonistul a trecut, este tot atât de real ºi
realist, descris ca ºi cel din care tocmai a plecat,
astfel cã acest gen de fantastic pare mai curând
o magie a realului multiplu ori o ipotezã intimã,
speranþã a împlinirii într-un fald al timpului, a
propriei vieþi nerealizate.
Timpul devine deci expresia unei viziuni
ontologice aflate în strânsa legãtura cu trãirea
sufleteascã a omului. El devine un simbol pentru
tot ceea ce þine de existenþa sa terestrã. Într-un
articol publicat în Fragmentarium, “Un înþeles al
semnelor”, Eliade sublinia importanþa semnului
care “valoreazã cât bolta unei culturi; pentru cã,
într-un fel aratã o culturã care interpreteazã ºi
trãieºte sensul magic al cuvântului semn, ºi altfel
culturile care ºi-au asimilat sensul metafizic sãu
profetic al semnelor.” Scriitorul considerã
simbolurile ca “date” revelate, care nu iau
naºtere printr-un proces cognitiv. El va valorifica
aceste “intuiþii” nu numai în ficþiune, cât ºi în
teoria sa despre sacru ca prezenþã camuflatã
în câmpul existenþei cotidiene, în profan.
Aceastã teorie ne este prezentatã foarte dens,
concis ºi cu un pronunþat caracter ezoteric în
textul nuvelei “La umbra unui crin”. “Ni se fac
multe semne, de multe secole. Doar camuflajul
se schimbã, în conformitate cu epoca în care
trãim.(...) ni se fac semne, dar trecem pe lângã
ele fãrã sã le vedem. “
Evadarea idealã din captivitatea lumii
profane are loc în aceastã operã prin transfuzii
de materie vie cãtre lumea invizibilã de dincolo.
“...drumul cãtre noua Arcã a lui Noe, adicã cãtre
spaþiul cu alte dimensiuni, poate fi efectuat
instantaneu ºi în mod invizibil, dar, pentru binele
nostru, este uneori camuflat într-un transport
prin autovehicule.” Ideea este cã aºa-zisul timp
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sacru poate lua diferite forme, de la efemerul
terestru pânã la absolutul ceresc, în funcþie de
perspectiva adoptatã. Unirea sacrului cu
profanul nu conduce spre un al treilea element
care sã le conþinã ºi sã le depãºeascã pe
amândouã, ci are ca rezultat tot sacrul. Eliade
sugereazã de cele mai multe ori sacrul prin
breºe create în real, pauze într-un timp, care nu
fac decât sã deschidã o uºa cãtre un alt sacru.
În „La þigãnci”, Gavrilescu, pãºind pragul
bordeiului, pãtrunde într-o altã lume, un labirint
cãtre timpul în care trebuie sã ajungã, o rupturã
a cotidianului. Egor, protagonistul operei
“Domniºoarã Cristina” creeazã o rupturã în timp
prin intermediul unei încãperi, anume camera
tinerei moarte, o camerã de legãturã între trecut
ºi prezent, ce pãstra încã amintirea Cristinei prin
tabloul cãruia îi servise drept model ºi straniul
miros de sulfinã ºi violete.
Naratorul însuºi este prins într-un joc
straniu cu aceastã putere a timpului universal,
în „Secretul doctorului Honigberger”. Încã de
când intrã în casa de la numãrul 17, o casã
veche, cu „un bazin în care apa se uscase de
mult ºi doi pitici cu capetele decolorate”, el
pãºeºte pragul dintre real ºi fantastic, iar atunci
când gãseºte jurnalul doctorului Zerlendi,
pãtrunde în a patra dimensiune, ignorându-le pe
cele care þin de spaþiu, în favoarea unei bucle
de timp suspendat- “este o lume nouã, dar
rãmâne totuºi o lume”.
Existã mai multe tipuri de personaje la
M i r c e a E l i a d e , în funcþie de nivelul de
cunoaºtere sau de etajul de iniþiere la care au
succes. În prima categorie se aflã cei care se
pregãtesc conºtient sã pãrãseascã existenþa
profanã, ca în opera “La umbra unui crin” prin
niºte vehicule care dispar misterios ºi care
asigurã trecerea de la un nivel la altul. De
asemenea, tot aici se regãsesc ºi mãiestrii de
iniþiere precum doctorul Honigberger din nuvela

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

“Secretul doctorului Honigberger”. În a
doua categorie se aflã cei în curs de
iniþiere, precum profesorul Gavrilescu
din “La þigãnci”. Ratarea lor în spaþiul
profan, marcatã în planul unor defazaje
de ordin temporal, se va transforma
într-o împlinire într-un spaþiu
transcendent, într-o lume interioarã a
Universului exterior. Mai existã ºi o
serie de persoane care coboarã totul
în profan, precum detectivii francezi
din “La umbra unui crin” a cãror singur
scop existenþial este aflarea mesajului
din labirint. Lor nu le este accesibil nimic
din sensul superior al timpului sau din
transcendenþa lui.
Esenþial rãmâne faptul cã
Eliade concepe realitatea pe douã
etaje: primul este cel obiºnuit, al
timpului profan, iar al doilea, superior
ºi ultim totodatã, unde trãiesc numai
zeii ºi oamenii care au reuºit sã se despartã
definitiv de condiþia lor umanã.
Unele determinãri ale timpului sacru apar
doar printr-un joc dialectic; ele sunt negaþia
determinãrilor obiºnuite, profane. Timpul sacru
ca timp mitic, primordial e un timp non-istoric ºi
nu poate fi indentificat cu trecutul istoric, susþine
Mircea Eliade; el e “un timp originar, care s-a
ivit dintr-o datã, care nu era precedat de un alt
Timp, pentru cã nici un Timp nu poate existã
înainte de apariþia realitãþii înfãþiºate de mit”.
Însã timp sacru poate fi numit ºi ritmul
cosmic, dupã care universul vizibil, fizic, se
instituie. Asta pentru cã existã o legãturã
cosmico- temporalã de ordin religios. Aceastã
interdependenþã ne este prezentatã, fie ca însãºi
condiþia metafizicã a exilului- nu un exil politic ci
destinul omenirii izgonite din Paradis prin pãcatul
originar al cunoaºterii binelui ºi rãului (ca în opera
“La umbra unui crin”), fie ca în nuvela „ Les trois
Graces”, unde religia apare ca explicaþie a unei
teorii asupra vindecãrii cancerului. În Rai, dupã
pãrerea doctorului Tãtaru, neoplasmul avea rol
regenerator, întinerind periodic organismul.
Astfel, pãcatul originar ar fi dus la uitarea acestei
funcþii, la transpunerea organismului uman
într-o stare de amnezie.
Existã ºi o temã a confuziei, a
ambiguitãþii, cu valoare iniþiaticã, legatã de o altã
temã importantã a fantasticului eliadin ºi anume
ieºirea din timp. Omul foloseºte aceastã tehnicã
transcendentã doar pentru a se regenera, pentru
a nu cãdea în disperarea pe care o poate
provoca timpul profan fãrã ieºire. El se „încarcã”
cu o nouã energie în aceste temporare „pauze”
în eternitate care îi oferã o posibilitate de ieºire
din cenuºiul existenþei în istorie, interpretatã ca
reluare ciclicã. “Parcã timpul ºi locul unde mã
aflam s-ar fi risipit într-o turbure ceaþã, atât îmi
era de copleºitã întreaga fiinþã” afirmã personajul
doctorului Honigberger despre propria trãire:
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“Cãci, deºi spiritul rãmânea activ, trupul nu mai
participa la curgerea timpului”. Aceastã eliberare
din timpul real al profanului se realizeazã deseori
prin elemente fizice cu repercusiuni sacre.
Uitarea, omisiunea, este folositã deseori de
Eliade ca prim pas spre o ieºire din timp. Însuºi
doctorul Zerlendi, pasionatul de indianisticã a
cãrui poveste este urmãritã în „Secretul
doctorului Honigberger”, încearcã sã se
distanþeze de familie, sã o uite, cãci spre lumea
infinitului poþi cãlãtori doar singur. Tot uitarea

grafica: Paula-Denisa SARAGEA (V)
dezlãnþuie timpul demonic în care este captiv
spiritul domniºoarei Christina. În romanul cu
acelaºi nume, bariera dintre sacru ºi profan este
atât de subþire, încât devine o pânzã între ultimul
strat al somnului ºi moarte, creându-se astfel o
breºã între douã lumi diferite, cu timpuri diferite
– cea vie, din prezent, a lui Egor ºi cea a
umbrelor, din trecut, a Christinei.
Timpul este în permanentã legãturã ºi nu
poate fi despãrþit de ceea ce este dincolo de el.
Deci aºa cum nu putem izola timpul de
eternitate, nu putem izola nici viaþa de moarte.
De asemenea, întunericul atrage elemente de
indentificare a sacrului. În timpul nopþii el capãtã
o altã înfãþiºare, o altã aurã prielnicã misticului
ºi acest lucru ne este dezvãluit în mai toate
operele fantastice ale lui Mircea Eliade. În timpul
“somnului”, devenit doar o altã poartã spre un
alt palier de existenþã, timpul de pe “tãrâmul
nevãzut” trece altfel, iar personajele nu încearcã
decât o încremenire a “clipei” ireale. Simetria
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începutului ºi a finalului plaseazã toate
întâmplãrile sub semnul unui vis, izolat de
elementele reale.
Analizând opera fantasticã a lui Eliade,
descoperim la toate scrierile sale o subtilã linie
de continuitate în timp. De-a lungul ei,
personajele încearcã sã pãtrundã în infinit ºi se
pare cã ºi reuºesc; “Camioanele nu dispar, ci
trec într-un spaþiu cu alte dimensiuni decât
dimensiunile spaþiului nostru.” (“La umbra unui
crin”) De asemenea interesant este faptul cã nu
se vorbeºte despre un sfârºit al materiei
tangibile ºi despre o transformare în plan mistic
printr-o putere obscurã. “Lucrurile de fapt
curgeau (...) dar îþi era peste putinþã de spus
unde curg ele ºi prin ce proces miraculos
substanþa lor nu secãtuieºte printr-o asemenea
revãrsare peste marginile lor fireºti (...) parcã
înseºi
marginile
acestea
curgeau
necontenit”(“Secretul doctorului Honigberger”)
Timpul sacru, mitic, ciclic, reversibil,
mãsurat prin ritmurile cosmice, echivalent cu
clipa ºi cu eternitatea este complementar cu
timpul profan, ca duratã, transformare,
ireversibilitate. Aceste consideraþii fac o
distincþie clarã între cele douã concepte
contradictorii: ciclicitate ºi imobilitate. Fiecare
are într-un anumit context o semnificaþie diferitã.
Timpul sacru rãmâne cel ciclic, în miºcare,
reprezentat prin lanþul nesfârºit de transformãri
mistice pe care le suferã spiritul omului. Timpul
sacru nu este altceva decât eternitatea. El este
mereu recuperabil ºi mereu actual prin caracterul
lui repetitiv. Profanul ºi timpul în care el se
desfãºoarã rãmâne imobil, legat de condiþia
efemerã prin care s-a nãscut: „De fapt, cele
douã moduri de a fi, sacrul ºi profanul, sunt
determinate de diferitele poziþii pe care omul
le-a cucerit în Cosmos”, spune Eliade însuºi.
Romanele ºi nuvelele lui Mircea Eliade
au drept numitor comun câte o trãire
neobiºnuitã, o experienþã existenþialã ieºitã din
comun, parcursã de un personaj care, de regulã,
poate fi considerat un alter-ego al autorului.
“Autorul de literaturã fantasticã, în concepþia
aceasta, nu se aratã un rival al naturii, el nu
vroieºte sã dea contururi altei creaþii, sã facã
posibilã o altã lume, ci e mai degrabã un
cercetãtor al lumii naturale pe care doreºte s-o
desluºeascã, s-o intuiascã, s-o înþeleagã,
învrednicindu-se mãcar de o clipã
extratemporalã, de o clipã de eternitate. ”
(Nicolae Steinnhardt – “Fantasticul lui Mircea
Eliade”)
Am desprins o bucatã de viaþã, dintr-un
univers pe care l-am traversat cumva ºi am
aºezat-o într-o paginã. Am construit o teorie în
care cuvintele ºi ideile se aºeazã de la sine pe
tãrâmul niciodatã explorat îndeajuns al timpului
fantastic a lui Mircea Eliade, care se aflã dincolo
de eternitate, dincoace de efemer...
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JOCUL TIMPULUI PE SCENÃ
(„Negustorul de timp” de Matei Viºniec ºi „Aºteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett)

“Într-o bunã zi, ca toate zilele, ãsta a amuþit, într-o bunã zi eu
am orbit, într-o bunã zi o sã surzim, într-o bunã zi ne-am nãscut, într-o
bunã zi o sã murim, în aceeaºi bunã zi, în aceeaºi clipã, nu-þi ajunge?”
Samuel Beckett

Oana BOGZARU
clasa a XII-a F

Manifestat prin sentimente de anxietate,
nesiguranþã, cinism ºi disperare, absurdul se
transformã într-o angoasã metafizicã universalã
resimþitã mai mult sau mai puþin, conºtient sau
inconºtient de cei care cautã ºi doresc sã
gãseascã piatra filosofalã a secolului nostru:
sensul, ordinea, armonia. Un personaj care
dezvoltã aceastã simptomatologie a absurdului
riscã sã devinã un cãutãtor fãrã voie, un gânditor
al paradoxurilor sau un erou de literaturã obsedat
de tot ceea ce nu înþelege ºi de logica acþiunilor
sale. Absurdul nu este un concept „confortabil”
oricât de cliºeic ºi stereotipizat ar putea deveni,
ci mai degrabã o revoltã ºi o revelaþie, o crizã ºi
o patologie socialã. El este demascat acolo unde
te aºtepþi mai puþin, lângã tine sau în tine prin
frazele uzuale, repetitive sau schimbãrile bruºte
de personalitate fãrã un temei logic. Prin teatrul
absurd aceastã lume este transpusã ºi tradusã
în toatã splendoarea sa ilogicã, paradoxalã,
fantasticã sau melancolicã, fiecare scriitor
stilizând ideea absurdului în diferite moduri.
Numit de Martin Esslin „pure theatre”,
teatrul absurd a devenit din ce în ce mai popular,
câºtigând notorietate ºi respectul publicului ,
deºi spectatorii nu înþeleg întotdeauna pe deplin
sensul piesei ºi nici nu se identificã cu
personajele ºi emoþiile acestora. Însã, pe scenã,
în faþa lor, se joacã adevãrul existenþei iraþionale,
a spaþiului redus la o scenã ºi a timpului abolit.
Cum primesc spectatorii aceastã intruziune
sprijinitã pe non-sens în intimitatea convingerilor
ºi a principiilor bazate pe logicã ºi raþiune? Cu
ropote de aplauze ºi amuzaþi. Teatrul absurd
prezintã lucrurile neexplicate, cãci, precum
Matei Viºniec menþiona în piesa sa „Negustorul
de timp”: „e preferabil sã laºi lucrurile neexplicate
decât sã le explici prost.”
Spaþiul, timpul în teatrul absurd aproape
cã nu se pot identifica sau explica. Nu se
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menþioneazã cadre istorice sau sociale, nici
detalii despre personaje, ci totul transgreseazã
ºi se abstractizeazã. Piesa „Negustorul de timp”
se deschide cu aducerea unei uºi pe scenã,
delimitând clar spaþiul ºi timpul, ceea ce se va
întâmpla dincolo de uºã va sparge ordinea
existentã atât spaþialã cât ºi temporalã. Vladimir
ºi Estragon ai lui Samuel Beckett îl aºteaptã
pe Godot pe un drum de þarã, lângã un copac,
întreaga acþiune a piesei desfãºurându-se
într-un vid spaþial ºi temporal. Brusc, timpul este
potenþat de iureºul limbajului în care personajele
se afundã, orice noþiune a mãsurii timpului, dacã
a existat vreodatã, se pierde ºi astfel pe ascuns,
mascat, timpul devine puterea absurdã.
Vladimir trebuia sã se fi gândit „acum o
veºnicie, pe la 1900”, iar Liviu întâlneºte un
negustor care comercializeazã timpul, cumpãrã
ºi vinde ore, zile, sãptãmâni, ani, afacerea fiind
una prosperã ºi de viitor „pentru cã valorea
timpului creºte fãrã încetare. Iar în perspectiva
viitorului, cei care vor avea timp capitalizat, vor
fi stãpânii lumii.” S-ar zice cã timpul rãmâne o
subtilitate, nefiind niciodatã un concept prioritar,
ci doar un act de fineþe intelectualã. Astfel, timpul
e ca atunci când îþi imaginezi „un poºtaº care
vine sã-þi aducã o scrisoare ºi þi-o înmâneazã
arzând. ªi în timp ce scrisoarea, pe care o
aºtepþi de mult, arde în mâinile tale ºi cade
scrum pe jos, domnul poºtaº te salutã ºi pleacã.
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Nu e normal sã primim scrisori care ard. Nu e
normal ca scrisorile pe care le primim sã ia foc
în mâinile noastre. Cât timp nu o citeºti,
scrisoarea rãmâne intactã, iar în momentul în
care o atingi, dintr-o datã ia foc. Cum sã citeºti,
în aceste condiþii, mesajul pe care îl aºtepþi
uneori de o viaþã?”. Clipa este mãsura timpului
ºi mesajul sãu abia se întrevede cã a ºi
dispãrut. Personajele se confruntã cu timpul
omenesc, se revoltã împotriva ceasului biologic
ajungând la concluzia cã orice luptã este inutilã,
cãci existã „ un singur fel de timp. Timp
omenesc.” Vladimir ºi Estragon pierd esenþa
timpului, spre deosebire de Liviu Dorneanu care
îºi doreºte sã o gãseascã, ei pãtrund într-un
cerc vicios unde veºnicia devine clipa ºi invers
ºi în care „nu se întâmplã nimic, nu vine nimeni,
nu pleacã nimeni.” Timpul organizeazã ºi este
generator de sens, indiferent dacã distruge sau
creeazã. Manipularea sa
declanºeazã haosul, în
„Aºteptându-l pe Godot”
timpul se dilatã ºi se
contractã,
iar
în
„Negustorul de timp” apar
situaþii contradictorii,
evenimente simultane
formându-se un fel de
nebuloasã a timpului ºi o
ploaie de stele, acestea
fiind de fapt niºte „mari
rezervoare de timp”.
Galbinski anunþã acest
„ fenomen cosmic ” care
este echivalent cu o
prãbuºire a timpului.
Descompunerea
timpului se aseamãnã cu
arderea unei stele, iar
dezintegrarea
se
realizeazã progresiv pânã
când personajele pierd
noþiunea timpului lor
existenþial: „Dar în care
sâmbãtã? ªi-apoi, azi e fotografie: Andreea
sâmbãtã? Nu e mai
degrabã duminicã? Sau luni? Sau vineri?”.
Astfel, timpul se relativizeazã, Liviu Dorneanu
trãind într-un continuu paradox legat de timpul
pe care ºi l-a vândut: „Dar e timpul meu! De ce
sã nu am dreptul sã ºtiu ce se va întâmpla cu
timpul meu?” În timp ce spaþiul ºi timpul se
descompun ºi suferã mutaþii, comunicarea dintre
prezent ºi trecut nu se întrerupe, ci se continuã
pe un fir temporal în care ordinea evenimentelor
nu mai este aceeaºi, în care viaþa ºi moartea
se detroneazã reciproc. Liviu Dorneanu îºi vinde
douã sãptãmâni din viaþa sa mamei lui Galbinski
ºi prin aceeaºi uºã adusã pe scenã, menitã sã
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spargã ordinea existentã, pãtrunde în spaþiul ºi
timpul clientei sale. Ajuns la apartamentul lui
Galbinski, Liviu asistã la o reuniune de familie
ce a avut loc în trecut, dar care acum în mod
excepþional se repetã, deoarece mamei,
personajului principal al reuniunii, i-au fost
cumpãrate cu bani mulþi douã sãptãmâni de viaþã,
fiind readusã de dincolo. De-a lungul întrunirii,
Liviu ºi mama lui Galbinski vor împãrtãºi acelaºi
timp, iar conºtiinþele celor doi vor purta în
permanenþã un dialog ºi o legãturã secretã. Firul
temporal este parcurs în sens invers pânã la
momentul fotografiei de grup când mama ºi Liviu
ies din pozã ºi aceasta povesteºte viitorul
copiilor sãi. Lumina bliþului întrerupe timpul normal
declanºând o secvenþã în care timpul este
suspendat.
Pe scenã, personajele din „Negustorul
de timp” ies din umbrã ºi pãtrund în penumbrã,
trecerea de la un spaþiu la
altul nu are continuitate ºi
nici logicã, Liviu fiind
expulzat din lumea visului
sãu direct în cafeneaua lui
Bruno, aproape gol „purtând
doar un prosop în jurul
mijlocului ºi cãrând dupã
sine o valizã cu nisip.” De
altfel personajele par cã nici
nu pãrãsesc vreodatã
scena, ci rãmân acolo în
umbrã aºteptând sã intre în
luminã. În final, este greu
de crezut cã toate
personajele fac parte
dintr-o conspiraþie ce
trebuie sã-l pregãteascã pe
Liviu pentru marea sa
cãlãtorie de o zi, 24 de ore
oferite în dar pentru curajul
sãu. Cât de mare este
bucuria unei zile? Pentru
Liviu Dorneanu, imensã:
„Ce minune! O zi în
BRA
TIE (IX G)
BRATIE
plus! O minunatã zi în plus!
Câte am sã pot face...24 de
ore rotunde, cu luminã ºi cu întuneric...” Timpul
interior nu coincide cu timpul exterior, la fel cum
timpul iraþional al viselor nu este acelaºi cu timpul
realitãþii. Liviu îºi descoperã timpul interior,
autentic, care „goneºte într-un mod diabolic,
demoniac, pe când cel exterior îºi urmeazã
mersul obiºnuit, într-o manierã sacadatã” dupã
cum spunea Kafka. S-ar zice cã Liviu Dorneanu
gãseºte un sens existenþei sale sau cel puþin
are o revelaþie. Vladimir ºi Estragon, însã, apar
de nicãieri, trãiesc în anti-timp ºi au o singurã
certitudine: „ Estragon: Ce facem acum?/
Vladimir: Îl aºteptãm pe Godot./ Estragon:
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Adevãrat.” Cei doi nu se diferenþiazã deloc, apar
ca douã marionete, iar comportamentul lor
variazã de la cel al unui bãtrân la cel al unui
copil. Dialogul celor doi este departe de ideea
comunicãrii, putând fi considerat mai degrabã
neinteligibil. ªi totuºi nu timpul este problema lui
Vladimir ºi a lui Estragon, ci Godot ºi apariþia
acestuia. Nu se ºtie cine este acest personaj
misterios, nici de unde vine ºi nici dacã va ajunge
vreodatã la destinaþie, singura certitudine fiind
aceea cã este aºteptat ºi cã stabileºte ordinea
ºi sensul vieþii celor douã personaje. Tot ceea
ce este în afara acestei aºteptãri, se petrece
într-un timp suspendat, singurul timp valid ºi
autentic pentru Vladimir ºi Estragon fiind cel al
aºteptãrii: „Da, în aceastã imensã confuzie, un
singur lucru e clar: aºteptãm sã vinã Godot.”
Aºteptarea este echivalentã cu o oprire
în timp ºi o stagnare a vieþii în care orice revoltã
ºi orice acþiune nu are nici putere ºi nici sens:”
Dar aici, în clipa de faþã, noi suntem omenirea,
chit cã ne place asta sau nu. Sã profitãm, pânã
nu-i prea târziu. ” Însã personajele se
rãzgândesc repede sã acþioneze, cãci însuºi
sensul existenþei lor, aºteptarea, le împiedicã sã
facã ceva. Astfel, sensul timpului este deformat,
el nu mai este trãit, ci se creeazã impresia cã
este trãit: „ Gãsim întotdeauna câte ceva care
sã ne dea impresia cã trãim, nu-i aºa?” Pozzo
apare ca o instanþã supremã, mai întâi în rolul
stãpânului tiranic, apoi ca un orb neajutorat,
demn de milã. El îi lãmureºte pe Vladimir ºi
Estragon cã „femeile nasc cãlare pe-un
mormânt, ziua strãluceºte o clipã, apoi se face
iar noapte.” Aceasta este marea farsã a timpului,

cãci deºi l-ai suspendat, deºi trãieºti în afara lui
el nu înceteazã sã existe, sã distrugã sau sã
creeze, astfel, Vladimir se interogheazã: „ Sã fi
dormit eu, în timp ce toþi ceilalþi sufereau? ªi-n
clipa asta dorm oare?. „Avem timp sã
îmbãtrânim”, ceasul biologic nu poate fi evitat ºi
nici pãcãlit, iar „din fundul gropii, visãtor, groparul
pune lanþuri ºi cãtuºe.”
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Bolile timpului sunt iminenþa ºi fatalitatea.
Pe scenã, el este un farseur. Te pãcãleºte cu o
zi în plus sau cu o aºteptare a unui personaj
mântuitor. Când Vladimir ºi Estragon
conºtientizeazã cã aºteptarea lor a fost inutilã,
decid sã se sinucidã spânzuraþi de o salcie, dar
uitând cã ei trãiau timpul aºteptãrii, anti-timpul,
se rãzgândesc ºi amânã sinuciderea pentru a
doua zi. Piesa, inevitabil se încheie cu o stare a
stagnãrii ºi a neputinþei acþiunii: „Vladimir: Atunci,

o-ntindem?/ Estragon: Hai./ Nici unul dintre ei
nu se miºcã din loc.” Chiar ºi sensul piesei
rãmâne incert, Godot ar putea fi oricine sau nu
ar putea fi, iar despre restul personajelor se ºtiu
atât de puþine încât pânã ºi Samuel Beckett
admite cã nu înþelege ºi nu ºtie mai multe despre
aceastã scriere decât cititorul.
Personajele lui Matei Viºniec cât ºi
cele ale lui Samuel Beckett se întâlnesc
într-un punct tragic, în tragedia subtilã a timpului
iraþional. Liviu Dorneanu pãtrunde pânã în
realitatea spectatorilor, presãrând câte puþin din
nisipul apãrut în visul sãu pe treptele teatrului ºi
chiar în stradã, iar Vladimir ºi Estragon se întorc
în acelaºi punct de la începutul piesei, cel al
aºteptãrii pe un drum de þarã, lângã un copac.
În teatrul absurd totul se petrece în afara
timpului, chiar ºi atunci când pare sã existe o
mãsurã clarã a acestuia precum în „Negustorul
de timp”. Indiferent cã se menþioneazã ore
exacte sau numai veºnicia, timpul suferã
aceleaºi distorsionãri, cãci în teatrul absurd vor
exista întotdeauna aceleaºi sentimente de
anxietate ºi angoasã existenþialã. Personajele
ambilor scriitori se izbesc de neputinþa
perceperii timpului real ºi total, el situându-se
undeva între uman ºi infinit. Însã aceasta nu-l
împiedicã sã devinã actor în rol principal, sã
dramatizeze ºi sã domine scena.
imagini din diferite reprezentaþii ale piesei
“Aºteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett
BBC THEA
TRE - www
THEATRE
www.bbc.co.uk
.bbc.co.uk
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SHAKESPEARE VERSUS VOICULESCU
Arta ca mod de eternizare

Adina-Iuliana ENE
clasa a XII-a F

Dacã privim imaginea societãþii din
spaþiu am vedea un imens furnicar luminat,
electrificat ºi în continuã miºcare. De fapt,
aceastã dinamicã a devenit unitatea de mãsurã
pentru civilizaþie ºi culturã, pentru umanitate. Pe
scurt, lumea se priveºte de undeva de sus, din
afara eului lor, având falsa impresie cã astfel
capãtã o perspectivã mai vastã asupra vieþii.
Societatea se îndepãrteazã tot mai mult de ea
însãºi, de acordul ei, micºorându-i-se
capacitatea de introspecþie, de autoanalizã.
Existã obiceiul de a ne gândi la viitor ca la un
timp de a cãrui certitudine nu se îndoieºte
nimeni. Viitorul va veni! ªi va veni încãrcat cu
planuri superficiale, deoarece omul devine din
ce în ce mai susceptibil, punând foarte des la
îndoialã orice se poate apropia prea mult de
esenþa sa aproape uitatã undeva într-un colþ al
furnicarului.
Aºadar, a vorbi despre Shakespeare,
Voiculescu ºi conceptul de timp ºi eternizare
prin artã poate pãrea destul de “demodat”
într-o societate în care aceastã “nemurire”
e la îndemâna oricui.
Shakespeare - unii l-ar numi
contemporanul umanitãþii. Shakespeare
- „martorul esenþialitãþii umane”. Jan Kott
afirma cã Shakespeare poate apãrea în
orice secol, el poate fi omul Renaºterii, dar
ºi victima interiorizãrii ºi individualizãrii erei
noastre. Însã, criticul polonez îl recunoaºte
pe “adevãratul Shakespeare” în portretul
renascentist, îngheþat în timpul sãu. Ceea
ce ne creeazã falsa impresie de modern
este sistemul de valori, prezent mai ales
în piesele sale de teatru. Shakespeare e
în acelaºi timp “om al timpului sãu, dar
º i o m a l t u t u r o r t i m p u r i l o r ””. Ce îl
caracterizeazã este modul în care intrã
“ sub pielea” oricãrei generaþii ºi cum
vorbeºte în termeni “universali”. Sonetele
lui au sfidat nu doar lirica renascentistã,
ci au creat modele ale frumuseþii
universale, mergând pânã la organizarea
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virtuþilor unui individ. Este evidentã dedicaþia ºi
dragostea sa pentru umanitate, el cristalizând o
idee metafizicã ºi filosoficã. Timpul nu iartã,
timpul curge - mai repede sau mai încet - timpul
distruge: “Târãºte vremea fãrã de popas/ Spre
hîdã iarna, vara, pânã piere,/ Îngheaþã seva-n
trunchiuri, pas cu pas,/ Întroienind frumuseþe ºi
putere.” (Sonetul V) Însã existenþa sa e o lege
a firii, iar în lipsa lui, frumuseþea ºi arta ºi-ar
pierde atributele. Fãrã timp, practic, ar fi un haos
universal, iar omul prin nelimitare ar deveni un
semi-zeu. Însã cum rãmâne cu supuºii, dacã
toþi am fi semi-zei? Individul ideal nu doreºte
evaporarea timpului, ci priveºte fenomenul
ireversibil ca un dans ameþitor al vieþii cu
moartea, fãrã a resimþi ameninþãri, cu
resemnarea înaltului înþelept. Artistul nu
încearcã sã deplângã soarta fiinþei limitate de
timp ºi moarte, deoarece a gãsit soluþii
sfidãtoare, modele ale dreptãþii supreme, în
procesul contra timpului.
Shakespeare cãlãtoreºte în Sonete
ajungând în înãlþimile astrale, doar pentru a
coborî în mormântul rece, redând astfel
succesiunea mãririlor ºi decãderilor individului.
În mijlocul lumii vegetale, astrale, a întregului
Univers, omul e singura unitate de mãsurã. În
acelaºi timp, omul e oglindã a Cosmosului, fiind
creat din aceleaºi elemente primordiale, un
rezultat la fel de imperfect: “Îmi locuiesc pãmânt
ºi apã trupul,/ Mi-e dat s-aºtept, mi-e datã numai
veghe” (Sonetul XLIV). Timpul poate aduce
iarna, îngheþând floarea frumuseþii ºi rãpind
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cãldura verii -tinereþea-, dar duhul frumuseþii
renaºte prin urmaºi: “Nu vei renaºte tu-n urmaºii
vii, / Când va veni Cosaºul sã te taie ? /
Nu
te-ncãpãþâna , sã laºi când mori / Pe viermi ºi
moarte drept moºtenitori.” (Sonetul VI;
“Aceasta-nseamnã, renãscut, a strânge/ În
inima-ngheþatã caldu-i sânge.” (Sonetul II).
Poetul îl trimite în exilul morþii singuratice
ºi decadente pe acela care preferã o existenþã
plinã de nimicnicii, crezând mereu în certitudinea
viitorului, pe cel care nu lasã moºtenitori care
sã ducã mai departe comoara. Uitarea ºi rãceala
anilor sunt învinse doar de memoria familiei ºi
de aminitrea numelui, modul de a converti
trecutul ºi prezentul în etern fiind perpetuarea
biologicã:“Pe chipul tãu amiaza se-abãtu,/ Mori
neprivit, de nu eºti tatã, tu.”(Sonetul VII) ; “În
groapa stearpã frumuseþe-o laºi,/ Când, rodnicã,
ea þi-ar fi dat urmaºi.”( Sonetul IV); “Dã-i altã
folosinþã frumuseþii/ ªi spune-apoi: Priviþi
spre-al meu fecior,/ El mi-i bilanþ ºi-ndreptãþire a
vieþii,/ El duce frumuseþea-n viitor”( Sonetul II);
“ De coasa Timpului scãpare nu-i/ De nu-þi laºi
fii sã-nfrunte vrajba lui”( Sonetul XII).
“Cât timp eºti singur, tu nu eºti nimica!”
(Sonetul VIII) spune Shakespeare despre
iubirea purã, statornicã care poate învinge
timpul. El o comparã cu o piesã muzicalã,o
simfonie cu “sunete line”, iar armonia deplinã se
regãseºte în “struna fremãtând ca o soþie/ ªi
toate sunând izbânditor.” El zugrãveºte modelul
iubirii roditoare, dar nevinovatã ºi umanã, menitã
sã aducã bucurie celor doi îndrãgostiþi ºi sã
creeze viaþã: “Cînd dragostea printr-o femeie
pune/ O razã luminoasã-n ochi de prunci/ Prin
focul din privirile ei bune.”(Sonetul IX) ; Cu
Timpu-i doar iubirea-n bãtãlie,/ Ce-þi furã el,
ea-þi readuce þie.”( Sonetul XV)
Pentru el, arta nu face altceva decât sã
consemneze ºi sã eternizeze, iar scopul suprem
este acela de a schiþa un model universal al
frumuseþii ºi graþiei :“ªi-ar pierde floarea
sclipitoru-i nimb,/ Pãstrând al frumuseþii duh, în
schimb.” (Sonetul V) Poetul, ca artist,
eternizeazã chipul ºi spiritul omului, care rãmân
neatinse de timp sau de uitare, devenind “tipar
al frumuseþii indelungi”: “Sau fã ce vrei în pizma
ta, bãtrâne,/ Prin versul meu tot tânãr va
rãmâne.” ( Sonetul XIX)
Vasile V
oiculescu încearcã în Ultimele
Voiculescu
sonete închipuite ale lui Shakespeare în
traducere imaginarã sã redea acea idee
shakespearianã de decantare, de sublimare ºi
de pãstrare a esenþialului prin opera poeticã. Nu
mai e vorba neapãrat de “gheara timpului”, ci de
o dorinþã de a distruge forma, înveliºul pentru a
pãstra ideea. În timp ce Shakespeare devine,
în mod voit, un pionier ºi creeazã noul folosinduse de forma fixã a sonetului, Voiculescu are
sentimentul vãdit de culpã, fiind dator memoriei
cuvântului scris ºi tuturor celor dinaintea sa: “Eu
mânuiesc azi pana, de mii de ori mai grea”
(Sonetul CLV). El încearcã sã coboare în
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adâncimile mitului, sã se întoarcã la origine, fiind
pasionat “nu de esteticã, ci de o eticã”
eticã”. Trupul
este cel care înveleºte miezul ideatic: “Plecat
ca peste-o floare te rup ºi te respir.../ ªi nu mai
eºti de-acuma trupeascã o fãpturã,/ Ci un potir
de unde sug viaþã ºi strâng mir.”( Sonetul
CLVIII) Voiculescu face traduceri imaginare ale
sonetelor, desluºeºte în întuneric modelul calea de întoarcere la începuturi. La Voiculescu
iubirea nu e doar purã, ea e purificatã: “Dintr-un
sonet într-altul am tras-o ca pe-un vin,/ ªi vers
cu vers, de-a lungul, am limpezit-o, linã,/ Cã
ochiul unui înger îi este-acum candoarea.”
(Sonetul CCXI) Ea devine “licoare cristalinã”,
oferind doar o dovadã spiritualizatã, o idee. Nu
prezintã acea carnalitate ºi umanizare din
sonetele lui Shakespeare, ea fiind sublimatã,
“fermentatã” într-atât încât doar “îmbãtãtorul
spirit, tãria ºi ardoarea” mai pãstreazã. La fel ca
ºi la S h a k e s p e a r e , “ Ultimele sonete ...”
înfãþiºeazã “clarul miez al vârstei”, de unde eul
priveºte lumea interioarã, dar ºi pe cea
exterioarã, surprinde frumuseþile trecutului,
având înþelepciunea experimentatului scindat
însã, între ceea ce se cunoaºte (Trecutul) ºi
ceea ce e încã nedecis, nescris (Viitorul).
Dacã la Shakespeare observãm un
sistem de valori în tot clasicismul cuvântului,
Voiculescu surprinde modernitatea, vorbindune într-o limbã familiarã, cu accente metafizice.
Îndemnul este mai mult unul de ordin filosofic,
nu pragmatic, nu urmãreºte sã ne ofere o soluþie,
pentru cã aceasta trebuie sã vinã din interiorul
sinelui. Ambiguitatea mesajelor e spectaculoasã,
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culminând cu “androginizarea eului”, un motiv
des întâlnit la Voiculescu - “înnobilarea cea mai
purã”. Shakespeare foloseºte timpul pentru a
crea arta, e un instrument în lupta sa împotriva
uitãrii, chiar dacã aceasta nu e decât “copil al
timpului”. În “Ultimele sonete...”, eul evadeazã
în timpul shakespearian doar pentru a ajunge la
final în aceeaºi mizerie, un epigon, care abia
acum conºtientizeazã cutezanþa: “Te-am
îngânat ca pruncul ce-nvaþã sã vorbeascã/
ªi-n râvnã-i scîlciazã cuvintele ce-aude.../ Dar
tu eºti soare veºnic: o clipã poþi ierta/ Sã fiu o
biatã gâzã jucând în raza ta.”( Sonetul CCXLIV)
Eul i se adreseazã lui Shakespeare ca unui
Creator, devenind întruchiparea ordinarã a
marelui poet, cerând iertare în faþa geniului
pentru umila încercare de a se transpune în
timpul sãu: “Þi-am bântuiut viaþa, eu, bãdãranul
Will:/ Nu am putut ajunge nãprasnica-þi
mãrire!”(Sonetul CCXLIV)
Mãrginimea vieþii ºi limitarea umanã sunt
privite în raport cu perenitatea timpului,
Voiculescu preluând de la Shakespeare
simbolurile chtoniene, pentru a reda tocmai
aceastã nelimitare. Iarna apare ca timpul
fermentãrii, al gestaþiei, care preconizeazã
primãvara Renaºterii, dar ºi ca ultima vârstã a
omului, ca o umbrã a morþii: “Îndurã-te, coboarã
ºi vino sã mã vezi/ Pânã nu s-aºtern pe mine
solemnele zãpezi.”(Sonetul CLXXVI)
Ermetismul lumii în care vieþuieºte geniul e
încastrat în simboluri ca “scoicile”, “cartea”,

“mormântul”, “veºtmântul”: “În scoica mea
închisã, dârz, fãrã de rãsuflare,/ Încet ia suferinþa
chip de mãrgãritare.” (Sonetul CLXXIX) Roza
capãtã la Voiculescu atributul de rod al unirii
dintre Cer (Etern) ºi Pãmânt (Efemer), iar
parfumul ei e la limita dintre tangibil ºi intangibil,
asemeni artei, care se perindã la graniþa dintre
cele douã lumi. Mãsluitã de poet prin scriere, ea
devine nemuritoare: “Strivite-n teascuri grele
[rozele] ºi stoarse, le deºartã/ De tot ce au în
ele adânc etern: parfumul./ Închisã în cleºtare
esenþa lor strãbate/ Departe, peste veacuri...nici
moartea n-o învinge,/ ªi duhul rozei umple pe
toþi câþi va atinge...”(Sonetul CLXXV) Sunetul
bântuie ca un ecou al durerii eului, aducând în
prim-plan ideea de ermetism de “lume pe dos”,
devenind laitmotiv ºi la Voiculescu : “Tot sufletul
mi-e-n ele ca sunetul în coarde/ Ce încã vii
vibreazã vioara când s-a spart”( Sonetul CLXI)
De reþinut este nu inflexibilitatea formalã,
pe care în mod evident se pune accentul, prin
alcãtuirea sonetelor, ci ideea, esenþializarea ºi
decantarea excesivã pânã se ajunge la o soluþie
purificatã ºi insolubilã în Timp. Shakespeare
aratã aceastã aspiraþie a omului de geniu de a
persista prin artã, în secolul al XVII-lea ºi
stabileºte bazele unei întregi literaturi.
Voiculescu e poate cel mai de seamã, dacã nu
chiar singurul exemplu al forþei literare
shakespeariene, continuând un ciclu de creaþie
ºi reuºind în acelaºi timp sã aducã noutatea
contemporaneitãþii.

REFLECÞII DESPRE TIMP
Valentina TÃNASE clasa a IX-a F
În casã, la ºcoalã, pe stradã sau în
magazine toatã lumea e presatã de timp. ,,Vai,
am întârziat!” sau ,,Grãbeºte-te, nu mai avem
timp!” sunt replici mult prea întâlnite în zilele
noastre. Timpul deþine puterea, iar noi suntem
doar niºte pioni care se miºcã dupã regulile lui.
Cu toate acestea, timpul nu este invincibil! Cu o
personalitate puternicã ºi o structurã echilibratã
poþi sã-þi organizezi timpul, aºa încât sã fie în
favoarea ta ºi nu este chiar atât de greu pe cât
pare: ,,Fii tu însuþi, viaþa e prea scurtã sã fii
altcineva!”, aceasta e cheia reuºitei.
În celebrul sãu ,,Interviu cu Dumnezeu”,
Octavian Paler scria: ,, Oamenii trãiesc de
parcã nu ar muri niciodatã ºi mor de parcã nu ar
fi trãit.”. Este foarte adevãrat ºi trist în acelaºi
timp, iar explicaþia acestui lucru este faptul cã
oamenii îºi dau seama prea târziu cã scopul lor
în lume nu este acela de a face cât mai mulþi
bani, ci de a fi împãcaþi cu ei înºiºi. Octavian
Paler însã a fost unul dintre aceia care au murit
neîmpãcaþi cu lumea ºi cu timpul în care au trãit.
Viziunea sa asupra timpului e una de un realism
crunt, care tinde chiar spre pesimism. El
întotdeauna a recunoscut cã este un introvertit
cu o sensibilitate bolnãvicioasã, iar aceasta se
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observã ºi în scrierile sale, unde vorbeºte
despre trecut ca fiind nu o arhivã sau o magazie
unde gãseºti mereu aceleaºi lucruri, ci ca o
entitate care trãieºte, ia parte la prezent, îl
influenþeazã chiar ºi se schimbã în funcþie de
ce ni se întamplã. Însã, în ciuda faptului cã Paler
considera imposibilã o discuþie între un tânãr
,,cu tot viitorul în faþã” ºi un bãtrân ,,care nu mai
are decât trecutul”, dupã cum spunea el, criticul
Daniel Cristea-Enache a încercat într-unul din
dialogurile sale cu marele om de culturã sã-l
convingã pe acesta de contrariul acelor cuvinte.
El spunea cã, deºi trecut are oricine, viitorul nu
e dat oricui, iar în lumea scriitorilor, în lumea
literaturii, cel mai greu atârnã în trecut bãtãlia
cu timpul. Modul în care Octavian Paler îºi scrie
cãrþile, descriindu-se în primul rând pe sine,
scoate la ivealã faptul cã nu poate sã nu îºi
exprime gândurile, trãirile ºi ideile, oricând ºi
oriunde. El îºi descrie clar raþiunile asupra
timpului ºi nu numai, însã de asemenea,
recunoaºte singur cã în propria-i viaþã nu le-a
respectat pe toate. Marea sa nemulþumire este
faptul cã e posibil sã fi dat celorlalþi o impresie
greºitã asupra personalitãþii sale. În opera sa,
,,Autoportret într-o oglindã spartã”, el ajunge sã
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spunã cuvintele: ,,Am început sã-mi dau seama
cã, din actor pe scena vieþii, deveneam un
figurant.”, ce scot la ivealã faptul cã timpul în
care Octavian Paler a trãit ºi în care trãim ºi
noi, este o dezamãgire pentru oamenii ca el,
oameni care îºi doresc mult mai mult de la viaþã
ºi de la cei din jurul lor.
Aceeaºi gândire asupra
timpului a avut-o ºi celebrul
S t e v e J o b s , care ºi-a dat
seama încã de la o vârstã
fragedã cã pentru oameni,
timpul nu e infinit. Pe tot
parcursul vieþii, el a fost
cãlãuzit de cuvintele: ,, Dacã
trãieºti fiecare zi ca ºi când ar
fi ultima, într-o zi sigur vei avea
dreptate”, iar faptul cã a þinut
cont de ele chiar ºi în faþa celor
mai importante decizii, a fost un
avantaj. El îºi argumenta opinia
spunând cã toate aºteptãrile
externe, toatã mândria, toatã
ruºinea ºi frica de eºec, toate
dispar în faþa morþii, lãsând doar
ceea ce este important cu
adevãrat: ,,Sã þii minte cã vei
muri este cel mai bun mod de a
evita capcana de a te gândi cã
ai ceva de pierdut. Eºti deja
dezbrãcat, nu existã niciun motiv sã nu îþi urmezi
inima”. Pentru Steve Jobs, cel mai mult a contat
sã facã ceea ce îi place ºi iubeºte cu adevãrat
ºi asta l-a ajutat mult. Viziunea sa asupra vieþii
a fost una mereu pozitivã, chiar dacã ºi lui viaþa
i-a mai pus piedici. Persoana aceasta, geniul
timpurilor noastre, a fost, în primul rând, om.
Chiar ºi cu o asemenea inteligenþã, el nu ar fi
putut face nimic fãrã un raþionament corect ºi
un optimism puþin exagerat. Ceea ce pentru
Steve a fost un atu, ºi anume faptul cã el
niciodatã nu s-a temut de penibil nici de ceea
ce va urma, pentru mulþi alþii care nu se pot
mândri cu o minte atât de echilibratã, poate fi o
adevãratã povarã. Chiar dacã viaþa i-a pus în
faþã una din acele întâmplãri care vin fãrã manual
de utilizare, având în minte ideea cã toate au un
scop pe pamânt, a reuºit sã facã faþã cu bine
tuturor problemelor. Orice are o rezolvare, mai
puþin moartea. Asta s-a aplicat ºi în cazul
acestuia, care cu câþiva ani în urmã fusese la
un pas de moarte. El a reuºit sã o învingã în
acea confruntare, rãmânând totuºi cu o altã
viziune asupra morþii, alta decât cea pur
intelectualã pe care o avea pânã atunci.
Trecerea timpului în viziunea sa este normalã,
chiar utilã, astfel se desfãºoarã ciclul prin care
vechiul lasã loc noului, dar peste puþin timp, noul
actual va fi la rândul lui vechi ºi va lãsa loc altuia
nou, ºi aºa mai departe. În anul 2005, Steve
Jobs a þinut un discurs la ceremonia de
absolvire din cadrul universitãþii Stanford, pe
care îl încheia spunând: ,,Timpul fiecãruia este
limitat, nu îl consuma trãind viaþa altora. Nu te
lãsa înregimentat, adicã nu trãi dupã regulile
altora. Nu lãsa zgomotul pãrerilor altor persoane
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sã amuþeascã propria ta voce interioarã. ªi, cel
mai important, ai curajul sã îþi urmezi inima ºi
intuiþia. Ele ºtiu deja ce vrei sã devii. Orice
altceva este lipsit de importanþã. Acum, când
absolviþi ºi o luaþi de la capãt, mesajul meu pentru
voi este: rãmâneþi flãmânzi, rãmâneþi nebuni!”.
Cuvintele acestea exprimã
clar viziunea sa optimistã
asupra vieþii ºi a timpului dat,
cum a ºtiut el sã punã preþ
chiar ºi pe cele mai
neînsemnate lucruri ºi sã se
coboare la nivelul fiecãruia,
aºa încât sã poatã sã înveþe
de la oricine ºi din orice câte
ceva.
Aceste
douã
persoane sunt exemple clare
de viziuni diferite, chiar
opuse, pot spune, însã care
au avut un singur scop în
viaþã: sã-ºi urmeze visul. E
drept cã fiecare a avut
metodele sale, Octavian
P a l e r fiind întotdeauna
neîmpãcat cu ce se întâmplã
în jurul sãu, iar Steve Jobs
reuºind sã vadã de fiecare
datã partea bunã a oricãrei
probleme sau nereuºite. Ei ºiau dat seama cã timpul acordat lor se scurge ºi
s-au mobilizat aºa încât sã realizeze ceea ce
ºi-au propus în viaþã. Aceºti doi oameni de
culturã ai timpurilor noastre au reuºit sã câºtige
pariul cu timpul ºi sã rãmânã în istorie ca ºi
modele pentru urmaºii lor.
În viaþã, fiecare are dreptul sã se
remarce, iar în acest caz, timpul îi poate fi prieten
sau duºman. Exact ca ºi cu oamenii, cu timpul
trebuie sã ºtii sã lucrezi. Fiecare dintre noi are
la dispoziþie o perioadã de timp, viaþa sa, în care
trebuie sã facã tot ce-i stã în putinþã sã fie fericit,
cãci la urma urmei, pentru acest lucru am fost
creaþi.
Timpul a fost dintotdeauna ºi va fi etern,
doar oamenii se schimbã ºi se adapteazã
perioadei cãreia îi aparþin. Sã fii om al timpului
tãu, dar sã apreciezi ºi valorile universale,
nemuritoare, indiferent de epocã ºi de spaþiu,
este cel mai important!
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PUTEREA CUL
TURII
CULTURII
ªI PUTEREA IST
ORIEI
ISTORIEI

1

“Ceasul umblã, loveºte, ºi vremea stã, vremuieºte”.
Andra ROT
ARU
ROTARU
Absolventã CNU,

Studentã anul II
ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative
Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice
Fãrã doar ºi poate, fiecare culturã în
parte, europeanã sau trans-europeanã, se
identificã prin puterea istoricã, dar mai ales
culturalã incontestabilã, întrucât pentru a exista,
pentru a nu cãdea în anonimat, cultura necesitã
un fundament real, puternic, specific.
În aceeaºi mãsurã, cultura românã –
pentru cã existã un fundament specific – s-a
confruntat ºi nu a încetat sã se confrunte cu
dualitatea trecut – prezent, etern – istoric.
În capitolul „Ce e etern ºi ce e istoric în
cultura româneascã” din lucrarea „Pagini despre
sufletul românesc ”, C o n s t a n t i n N o i c a
interpreteazã „radiografia” culturii române din
perspectivã istoricã, specificând ipostaza de
culturã minorã, anonimã, în raport cu marile
culturi europene.
Totodatã, justificã minoritatea prin
puterea culturii populare a românilor pe care o
considerã, de altfel, superioarã culturilor majore,
dar care, prin dezavantajul de a fi anonimã,
cultura popularã nu poate asigura un salt al
românilor pe scara evolutivã superioarã
occidentalã.
Cu toate acestea, mã întreb de ce
reprezintã un impediment promovarea
spiritualitãþii româneºti prin cultura popularã,
anonimã aºa cum îi atribuie valoare Noica, atât
timp cât acesta e fundamentul nostru specific,
expresiv. Rãspunsul este indus prin dorinþa
actualã de a se elibera de vremea României
eterne care nemulþumeºte ºi de a trãi „o
Românie actualã”. Apãsarea exprimatã în
tonalitate imperativã a cãpãtat dimensiuni odatã
cu instalarea conflictului etern – istoric, realitate
concretã – realitate perceptivã (subiectivã) în
conºtiinþa naþionalã a românului.
Expunerea tezei pleacã de la
„Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu

Teodosie ” în care exprimarea conflictului
intrinsec este mai puþin pronunþat, acestea
reflectând o perioadã, totuºi, prosperã a culturii
române (sec. al XVI-lea). Atmosfera se
schimbã, însã treptat, odatã cu manifestarea
simþului critic (sec. al XVIII-lea) la Dimitrie
Cantemir concentrat în lucrarea „Descrierea
Moldovei”.
În capitolele „Despre ceilalþi locuitori ai
Moldovei” ºi „Despre nãravurile moldovenilor”,
Cantemir face o serie de judecãþi cu privire la
caracterul ºi conºtiinþa românilor, contestate de
majoritatea criticilor întrucât sunt aspre ºi
nedrepte. Noica justificã oscilaþia dintre
subiectivitatea (dragostea de neam) ºi
obiectivitatea (dragostea de þarã) autorului
descrierii prin faptul cã rãdãcinile sale pornesc
din cultura noastrã, minorã ºi continuã în cea
occidentalã, superioarã. Totuºi, N o i c a
analizeazã perspectiva lui Cantemir ca fiind
nepotrivitã principiilor identitãþii naþionale, pe
seama motivului invocat anterior: criteriile de
analizã a firii românilor sunt de naturã
occidentalã, aºadar pretenþiile nu pot fi aplicate
în contextul specificului românesc. Mesajul final
al lui Cantemir reflectã necesitatea orientãrii
românilor cãtre o nouã dimensiune a mentalitãþii,
cãtre prezent, de facto.
În continuarea axei evolutive a spiritului
poporului nostru, Noica insereazã în lucrare
observaþiile lui Lucian Blaga , ca ultimã
perspectivã de ansamblu, corespunzãtoare
secolului al XX-lea. Autorul din urmã propune
întoarcerea cãtre cultura minorã, dar susþinutã
la un nivel superior, astfel, fiind posibilã
continuitatea, prelungirea cãtre cultura majorã.
Esenþa acestei capacitãþi, în accepþiunea sa, se
regãseºte în echilibrul spiritual al individului,
aºadar evoluþia, schimbarea pornesc, mai întâi,

1. Proverb românesc, întâlnit în Noica, Constantin
Constantin, „Ce e etern ºi ce e istoric în cultura româneascã”,
Pagini despre sufletul românesc – Bucureºti, Humanitas, 1991
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de la noi înºine. Concluzia marcatã de Blaga
este, însã, alta: respirarea eternitãþii apãsãtoare
ºi modificarea sa cu o realitate prezentã rãmâne
deschisã deoarece saltul de la cultura majorã
la cea minorã ar presupune eliminarea naturii
lucrurilor.
Toate cele trei accepþiuni reunite de
Noica cu scopul de a marca nemulþumirea
profundã a românului îndreptat spre modernitate
ºi, implicit, spre a acþiona în parametri prezenþi,
contureazã o problematicã esenþialã în cultura
românã deoarece corespunde disconfortului
realitãþii pe care o trãim cu toþii astãzi.
Drept urmare, a afla ce ne e etern ºi ce
ne e istoric, presupune îndreptarea atenþiei cãtre
conºtiinþa proprie ºi cãtre cunoaºterea
specificului istoric, naþional ºi asumarea
riscurilor de orice naturã în încercarea de a
evolua. Dar spre care culmi? se întreba Noica.
Rãspunsul / rãspunsurile considerate legitime
din propria perspectivã vor fi analizate în
continuare prin referire la Zoe Dumitrescu
Buºulenga ºi Tudor V
ianu.
Vianu
Am analizat anterior cele trei premise de
la care Noica pleacã în lucrarea sa pentru a oferi
o posibilã soluþie în rezolvarea ecuaþiei etern –
istoric, corolarul fiind datoria oricãrui popor de
a-ºi asuma condiþiile primare care au contribuit
la dezvoltarea sa culturalã ºi trecerea la un nivel

fotografie: Andreea BRA
BRATIE
TIE (IX G F)

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
superior, prin eliberare de vremea care
vremuieºte, adicã de eternul gol existenþial,
eterna stare de repaus.
Problematica privind identitatea
naþionalã din trecut ºi pânã în prezent a fost /
este condiþionatã de contextul cultural ºi istoric
românesc. În susþinerea afirmaþiei aduc în
discuþie semnificaþia în esenþã a proverbului
menþionat anterior: „Ceasul umblã, loveºte, ºi
vremea stã, vremuieºte” deoarece consider cã
rezoneazã cu ceea ce aº numi oglinda
existenþialã a românului.
Conceptul „ceas” este atribuit
contextului cu sensul de timp – element
intangibil, dar care se perindã ºi lasã urme în
evoluþia individului. Timpul „umblã” ºi „loveºte”
ca semnalare a ipostazei de muritor a omului, la
fel ºi pentru român, însã acesta existã în sfera
exterioarã, indiferentã lui. Firea românului se
regãseºte în continuarea sintagmei, „vremea
stã, vremuieºte”, în sensul în care pentru el
vremea, deºi este element concret, este, totuºi,
eternã, inertã ºi îi permite sã se adânceascã în
starea de lene, trândãvie, aºa cum remarca
Dimitrie Cantemir.
Constantin Noica alãturã proverbului
o altã sintagmã, „Vremea vremuieºte, ºi omul
îmbãtrâneºte”, crescând impactul identificãrii
concrete cu specificul caracterului românilor. El
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precizeazã cã vremea, ca unitate de mãsurare
a evoluþiei, nu are niciun folos asupra majoritãþii
românilor din punct de vedere al orientãrii cãtre
etape superioare. Vremea e un semn cã omul
existã ºi cã se schimbã, „ dar e un concret
nemiºcat”.
Din acest punct zero -vremea, celelalte
elemente caracteristice fiinþei umane pe care
Neagoe Basarab le precizeazã la poporul român
se disperseazã fie pe calea culturalã (eternã),
fie pe cea istoricã (a prezentului), degenerând
sau accentuându-se. Z o e D u m i t r e s c u
Buºulenga rezumã aceste trãsãturi de caracter
care reies din lucrarea, mai mult confesiunea,
autorului „moralist-contemplativ”: simþul adânc
al jertfei, prudenþa - ca semn al înþelepciunii,
generozitatea, rãbdarea, demnitatea, echilibrul
ºi simþul mãsurii, raþiunea. („Spiritul umanismului
românesc în umanismul european”)
Astfel, autoarea susþine punctul de
vedere al lui Neagoe Basarab, citând din
Învãþãturi: „E mai bun numele cel bun decât
avuþia cea multã ”. Totodatã, una dintre
caracteristicile esenþiale în percepþia lui Neagoe
Basarab este cea a simþului mãsurii – calea de
mijloc. Excesele de orice naturã au fost
îndepãrtate pentru cã, în permanenþã, a existat
oscilarea între ce am fost ºi ce suntem care a
fãcut, automat, ca atunci când una din ele prima,
cealaltã sã se opunã prin intensitate ºi sã fie,
astfel, menþinut echilibrul intrinsec al individului.
Pendularea, cum o numeºte Buºulenga, s-a
desfãºurat ºi încã se mai desfãºoarã, poate nu
la fel de vizibil, între etern (vreme) ºi trecut (timp),
mit arhaic ºi mit modern, conservare ºi
schimbare, încremenire ºi risc, culturã minorã
ºi culturã majorã, dar este în aceeaºi mãsurã
ingredientul – cheie a culturii româneºti populare
reprezentatã prin folclor. Folclorul este singurul
element care s-a pãstrat ºi este specific culturii
noastre, el dã culoare spiritualitãþii, aºa cum
tehnica pendulãrii se regãseºte în dovada
folclorului românesc, Mioriþa (alternanþa dintre
deal ºi vale). Nu trebuie negatã, însã,
posibilitatea instalãrii stãrii limitã în conºtiinþa
româneascã atunci când percepþiei despre
trecut ºi prezent i se acordã o mai mare
implicare sufleteascã. În acest punct, explicã
B u º u l e n g a , apare dorinþa de „ integrare
armonioasã în cosmos .” De precizat este,
aºadar, faptul cã dimensiunea istoricã reprezintã
ºi fundamentul cultural ºi spiritual al poporului
român – de aici ºi dorinþa de afirmare, de cãutare
a sensurilor în lumea perceptibilã, în ciuda
limitãrii prin spaþiu ºi timp.
În consecinþã, cultura românã este o
culturã minorã, dar nu piere în anonimat, datoritã
fundamentului folcloric ºi simþului critic la nivel
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graficã: Oana-Cristiana SPÎNU (X F)
înalt caracteristic poporului: „La un astfel de
popor, chiar dacã ar dispãrea orice urmã
istoricã, viaþa ºi cultura s-ar desfãºura potolit
mai departe, fiindcã în fiecare membru al
neamului trãieºte o tradiþie întreagã, nealteratã,
constituitã din poezie ºi dans ºi cîntec ºi
arhitecturã ºi scoarþe ºi oale de lut, din mituri ºi
veºti ciudate despre cei care au fost, ºi faptele
ºi duhul lor.”
Voi pune accent pe teza susþinutã despre
teoria lui Dimitrie Cantemir, deoarece este cea
asupra cãreia am fãcut referirile anterioare,
pornind de la includerea teoriei în lucrarea lui
Constantin Noica .
Pentru C. Cantacuzino, civilizaþia capãtã
valenþe normative, ea este realizabilã prin
respectarea normelor ºi principiilor sociale, în
timp ce pentru D. Cantemir, civilizaþia presupune
totalitatea valorilor morale adevãrate, printre
care se numãrã cinstea ºi învãþãtura, a creaþiilor
spirituale la nivel superior. Astfel, se explicã
asprele sale critici la adresa atitudinii
delãsãtoare a moldovenilor care se complac
unei stãri eterne timpului fãrã a acþiona pentru
schimbare, evoluþie, civilizaþie. Vorbele nu
schimbã moravurile, dar faptele pot schimba
vorbele. Cantemir intituleazã studiul sãu
„Despre nãravurile moldovenilor”, aspect ce
trebuie remarcat prin diferenþierea sensului de
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moravuri faþã de nãravuri. Nãravurile exprimã schimbãri esenþiale în „structura molecularã” a
viciile, atitudinile rele, defectuoase specifice societãþii. Pentru realizarea acestui lucru, afirmã
românilor printre care sunt numite: trândãvia, criticul, nu este necesarã comunicarea scrisã
trufia, vorbãria, violenþa, prietenia de scurtã (acte, monumente, inscripþii), este de dorit o
duratã, petrecerile lungi ºi intense, lipsa mãsurii, minte reflexivã care sã transforme manifestarea
firea nestatornicã, lipsa motivaþiei de a acþiona într-o „amintire cumpãnitã”. Fãcând referiri la
spre a se perfecþiona. Acumularea tuturor schimbãrile remarcabile din literatura românã,
acestor trãsãturi este ºi cauza lipsei resurselor Vianu împãrtãºeºte, însã, pãrerea celor care
în þarã ºi preluarea activitãþilor de negustorie ºi apreciazã devotamentul, implicarea ºi
meºteºugãreºti de cãtre strãini. Cantemir seriozitatea românilor în realizarea operei
confirmã doar douã aspecte pozitive în portret (literare, în acest context). Extrapolând în
ºi anume „credinþa cea adevãratã” ºi „ospeþia”. contextul ce e etern ºi ce e istoric, consider
În consecinþã, portretul este opus prin aplicabilã afirmaþia sa ºi a intelectualilor invocaþi
caracteristici celui perceput de Z. D. Buºulenga, pe parcursul lucrãrii ca soluþie în reuºita
iar explicaþia prezentatã în introducerea acestei schimbãrilor de orice naturã în direcþia poporului
lucrãri trebuie reluatã pentru cã subliniazã ºi român ºi a culturii sale.
Tudor V
ianu explicã faptul cã lucrãrile
Vianu
oscilarea lui Cantemir între „iubirea de neam”
ºi „iubirea de adevãr”, specificã, dupã cum am ce se doresc a fi înfãptuite necesitã devotament
demonstrat, poporului român. În analiza sa, pentru a fi valoroase ºi, astfel, ele prezintã
Noica percepe viziunea criticului ca fiind atât adâncimea ºi perfecþiunea cãtre care individul
corectã, întrucât prezintã date adevãrate, cât ºi aspirã. Aºadar, conflictul vizibil dintre trecut ºi
nedreaptã, pentru cã se pliazã pe principiile prezent ºi-a lãsat amprente adânci ºi în
ianu
Vianu
occidentale, care nu corespund ºi nu pot literatura românã. Observaþia lui Tudor V
se
adreseazã
secolului
al
XIX-lea,
iar
atenþia
pe
corespunde celor româneºti. Cu precãdere, pe
care
ne
invitã
sã
o
avem
este
asupra
specificului
lângã aspectele portretului fizic ºi moral al
românilor, Cantemir recunoaºte ºi apreciazã în naþional din opere. În acest context, noua
celelalte capitole din „ Descrierea Moldovei” orientare s-a realizat prin includerea celor doi
trãsãturile specifice unei culturi populare vectori temporali – trecut ºi prezent.
În consecinþã, lipsa devotamentului ca
expresive, prin dans (horã), tradiþii,
ingredient
esenþial în desfãºurarea oricãrui act
vestimentaþie, limbaj. Aspirând la valorile
raþional,
a
dus
la identificarea perioadei precizate
culturilor superioare occidentale, Cantemir
cu
un
moment
de sintezã, care a dezarmat
îndeamnã poporul român cãtre revigorarea
multe
din
fantasmele
ºi îndãrãtniciile de altãdatã.
spiritualã prin raþiune ºi fapte cuantificate în timp,
Luând în calcul toate aspectele
nu în vreme.
În urma ecuaþiei celor doi poli – cultura prezentate, susþin faptul cã puterea poporului
eternã (portretul contemplativ al românilor) ºi român provine atât din culturã, cât ºi din istoria
îndreptarea mentalitãþilor cãtre lumina evoluþiei faptelor sale, aºa cum am dovedit cu ajutorul
la nivel superior – apar starea de nemulþumire argumentelor pertinente din analiza
ºi, în acelaºi timp, de neputinþã a individului în intelectualilor români.
faþa unui orizont lãrgit, deschis,
aºa cum conchide B l a g a în
analiza sa. Noica semnaleazã
efectul nesoluþionãrii problemei,
susþinând cã ea continuã sã fie
resimþitã.
O pãrere care vine sã mute
accentul, pentru început, de pe
importanþa componentei culturale
pe cea istoricã aparþine lui Tudor
Vianu în studiul sãu despre „Ce
s-a întâmplat în literatura
româneascã ”. Vianu întãreºte
rolul istoriei adevãrate, trãite cu
implicare de individ ºi importanþa
perceperii ei ca singurul mijloc prin
care poporul trebuie sã se
mobilizeze ºi sã producã
grafica: Paula-Denisa SARAGEA (V)
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TIMP

Timpul din perspectivã creºtinã
preot Ioan DRAGU
Viaþa omului se desfãºoarã în timp, între Dumnezeu singur rãmânând acelaºi în veci.
cele douã hotare, naºterea ºi moartea. Ca ºi Aceasta pentru cã, în timp, lumea întreagã este
spaþiul, timpul este o dimensiune a existenþei, chematã la desãvârºire, în vreme ce Dumnezeu
cadru firesc al vieþii omului. Din perspectivã este plenitudinea desãvârºitã. Dar de ce
creºtinã, timpul este creat de Dumnezeu odatã Dumnezeu nu l-a creat pe om desãvârºit de la
cu lumea, este specific lumii acesteia, pentru început? Pentru a nu-i anula libertatea ºi ca sã
nu-l lipseascã de satisfacþia propriei contribuþii
Dumnezeu neexistând decât veºnicia.
Timpul exprimã modul de existenta al la desãvârºire, la mântuire.
Înainte de pãcat, condiþia trecãtoare a
creaturii, veºnicia este modul de existenþã al lui
Dumnezeu. Cele douã moduri de existenþã sunt creaturii nu avea nimic negativ în ea, ci trecerea
distincte, dar nu opuse. Ortodoxia n-a definit exprima dinamismul unui progres voit de
timpul ºi eternitatea ca diametral opuse, cãci Dumnezeu ºi imprimat în structura firii. Prin
dacã în relaþie cu timpul stã inevitabil miºcarea, trecere trebuiau cucerite treptele devenirii.
schimbarea, trecerea de la o stare la alta, nu se Fiecare treaptã adãuga un plus de noutate ºi
pot opune lor imobilitatea, imutabilitatea, desãvârºire. Pentru Adam, trecerea trebuia sã
invariabilitatea unei eternitaþi statice, cãci ia forma mutaþiei, ca o dobândire a unor moduri
aceasta ar fi o eternitate a lumii inteligibile din de existenþã superioare calitativ.
Timpul-trecere era dãruit de Dumnezeu
filozofia lui Platon, nu cea a Dumnezeului celui
ca mãsurã a creºterii ºi înãlþãrii creaturii spre
viu.
Modul de existenþã a lui Dumnezeu El. Timpul paradisiac nu cunoaste acel „timpdepãºeºte opoziþia timpului mobil ºi a unei cãdere”. Cãderea în pãcat altereazã într-un
eternitãþi imobile. Când se spune cã „ în anume grad timpul, în sensul cã el devine de
Dumnezeu nu este mutare nici umbrã de aici înainte ºi o mãsurã a trecerii spre moarte
schimbare” (Iacob I, 17) trebuie sã înþelegem (Rom. VI, 23 „plata pãcatului este moartea”). Prin
cã „Dumnezeirea e nemiºcatã, ca una ce este cãdere, capãtã însã totodatã, o deosebitã
plinirea tuturor”, e plenitudine de viaþã care nu relevanþã dimensiunea timpului ca posibilitate a
mai are spre ce sã tindã mai mult. Eternitatea ridicãrii (timpul-ridicare), dimensiune în care,
lui Dumnezeu transcende modul nostru de fundamental, se pãstreazã încã valoarea
existenþã ºi de gândire. În acest sens, Sf. Maxim timpului.
Pentru om, timpul vieþii pãmânteºti este
Mãrturisitorul relevã cã: „Dumnezeu nici nu se
miºcã, nici nu stã, fiind dupã fire mai presus de intervalul dintre chemarea adresatã lui de
toatã miºcarea ºi starea ºi nu se supune în nici Dumnezeu la existenþã veºnic fericitã ºi
aºteptarea rãspunsului din partea omului. Omul
un sens modurilor noastre”.
Pentru Ortodoxie, timpul ºi eternitatea, poate rãspunde afirmativ invitaþiei ºi dobândeºte
nefiind în relaþie de opoziþie, deºi distincte, ele viaþa veºnicã, sau poate ignora invitaþia ºi atunci
pot comunica, iar aceasta
constituie premisa pentru Frescã - Mânãstirea V
oroneþ
Voroneþ
posibilitatea coborârii lui
Dumnezeu în timp prin întrupare
ºi a participãrii noastre la viaþa
veºnicã prin urmarea lui Hristos.
De aceea, profund
sesizeazã Fericitul Augustin:
„lumea nu a fost creatã în timp, ci
odatã cu timpul”, iar „înainte de a
fi lumea, timp nu era” - remarca
un alt gânditor creºtin. Cel prin
care s-a fãcut lumea (Ioan I, 1)
este Acela prin care s-au fãcut ºi
veacurile (Evr. I, 2). Prin timp,
lumea întreagã este supusã
schimbãrii,
transformãrii,
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TIMP
Frescã - Mânãstirea V
oroneþ
Voroneþ

are parte de osândã veºnicã. Nu omul hotãrãºte
dacã sã intre în aceastã existenþã, când sã intre
în aceastã existenþã ºi nici când sã iasã din ea,
dar are libertatea sã hotãrascã ce sã facã cu
ea. Pe aceastã existenþã efemerã se poate
obþine veºnicia fericitã, sau dimpotrivã, se poate
pierde. De aceea timpul este cel mai de preþ dar
fãcut de Dumnezeu omului, însã în acelaºi timp
ºi cel mai risipit. Sf. Apostol Pavel recomandã
sã trãim „rãscumpãrând vremea” (Efeseni V,
16), adicã sã facem din timpul vieþii noastre un
timp sfânt, un timp în care sã ne procurãm
mântuirea, pentru cã vremea trece pe lângã noi
fie cã lucrãm la propria mântuire, fie cã nu. Timpul
poate avea pentru fiecare persoanã în parte o
curgere liniarã între douã momente, momentul
naºterii ºi momentul morþii ºi atunci naºterea se
face în perspectiva morþi sau dimpotrivã, timpul
poate cãpãta o valoare eternã atunci când i se
dã perspectiva veºniciei, atunci când naºterea
nu se face pentru a muri, ci pentru a începe din
lumea aceasta, din viaþa aceasta, viaþa veºnicã.
Din perspectiva timpului care curge linear apare
plictiseala ºi nonsensul tot mai des întâlnite în
lumea noastrã ºi care conduc de multe ori la
sentimentul inutilitãþii, a absurdului ce pot culmina
cu sinuciderea, în vreme ce din cealaltã
perspectivã, timpul curge într-un sens, are o
tendinþã, conduce cãtre un scop mai înalt,
dincolo de el, desãvârºirea, mântuirea, viaþa
veºnicã ºi este marcat de evenimente
comunitare precum sãrbãtorile, sau personale,
precum înalþãrile spiritule sau propriile cãderi,
din care ºtim cã putem ºi trebuie sã ne ridicãm.
Timpul îl împãrþim în trecut, prezent ºi
viitor, dar accentul cade întotdeauna pe prezent,
prezent care oferã mereu posibilitatea mântuirii,
Sf. Pãrinþi afirmând cã omul se poate mântui de
dimineaþa pânã seara. Din punct de vedere
teologic, Hristos Mântuitorul este axa timpului,
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centrul istoriei omenirii. Înainte de
El istoria se îndrepta spre El, era
orientatã mesianic spre El, era
timpul de aºteptare, de prefigurare.
Dupã întruparea Lui a început
vremea plinirii („ plinirea vremii ”
Efeseni I, 10) El dând adevãratul
conþinut al istoriei, fiind veºnic
prezent în timp, ca Dumnezeu
întrupat. Deoarece El este veºnic
prezent în istorie, în timp, Hristos
sfinþeºte timpul, în sensul cã îi dã
valoare pentru mântuire, iar în
marile
sãrbatori
(Crãciun,
Boboteazã, Paºte etc.) devenim un
fel de martori oculari ai
evenimentelor cinstite, „devenim
contemporani cu ele într-un
perpetuu, astãzi”. Veºnicia însãºi
este conceputã ca un continuu prezent, iar cum
veºnicia începe din aceastã viaþã versurile lui
Eminescu sunt atât de potrivite „Cu mâine
zilele-þi adaogi/ Cu ieri viaþa ta o scazi/ ªi ai cu
toate astea-n faþã/ De-a pururi ziua cea de azi”.
Tot cel chemat de Dumnezeu la fiinþã are
- în viaþa prezentã - un rost ºi un scop de împlinit.
Cu alte cuvinte, are de împlinit o vocaþie;
împlinirea acestei vocaþii este sinonimã în
Evanghelie cu o „rodire” (Gal. VI, 9), iar judecata
viitoare va fi o apreciere a roadelor pe care
credinciosul le oferã acum lui Dumnezeu ca
semn al bunei sale vieþuiri pe pãmânt. Fiecare
om ce se naºte în lume este înzestrat cu
anumite potenþe creatoare ºi, ca o sãmânþã
minunatã, este semãnat în ogorul temporalitãþii
pentru a-ºi aduce rodul la „vreme potrivitã”.
Faptele sãvarºite de credincios în viaþa
pãmânteascã au urmãri asupra contemporanilor
ºi asupra posteritãþii spre bine sau spre rãu.
Astfel, se amplificã valoarea timpului vieþii
prezente ºi se intensificã totodatã
responsabilitatea pentru felul în care am folosit
timpul.
Pierderea timpului, trecerea lui fãrã
valorificare creatoare, indiferenþa faþã de
dimensiunea sa de ridicare, de ascensiune
axiologica, constituie o pagubã aproape
irecuperabilã: „Dumnezeu þi-a dat timpul vieþii zice Sf. Ioan Gurã de Aur - ca sã-l petreci în
slujirea Lui ºi când pierzi timpul vieþii în modul
cel mai nevrednic întrebi unde este rãul? Nu ºtiþi
cã nimic nu trebuie sã fie economisit ca timpul?!
Aurul pe care l-ai pierdut poþi sã-l dobândeºti
din nou, dar timpul cu greu poþi sã-l repari”.
Sã trãim aºadar, rãscumpãrând vremea,
vieþii pãmânteºti, fãcându-ne timpul prieten ºi
vom avea satisfacþia împlinirii chemãrii ºi vocaþiei
noastre de aici ºi din veºnicie!
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DIN CARNETUL
UNUI VECHI SUFLEUR
Simona NOAPTEª (clasa a XII-a F)
„Sunt o fiinþã foarte complexã! Capriþioasã ºi statornicã, impresionabilã ca un
copil incult, blazatã ca un filosof istovit, mahalagioaicã ºi aristocratã; aici primitivã,
aici ultra-rafinatã, iau in glumã împrejurãrile cele mai grave si sunt grav faþã cu cine
ºtie ce nimicuri.”
I.L.Caragiale - „Începem” (1909)
Inexplicabil, Caragiale nu poate sã
respecte limitele. Timpul, structurat sau pur ºi
simplu ca noþiune, nu este mãrturisit sub
imaginea clasicã de timp
ireversibil. Caragiale nu
numai cã simuleazã efectul
cãlãtoriei în timp, dar ºi
reuºeºte sã excludã
noþiunea de timp din ecuaþia
în care trebuia sã reprezinte
necunoscuta,
timpul
devenindu-i personaj de
mahala, schimbându-ºi
eternitatea cu momentul ºi
identitatea cu eroii.
Scriitorul se naºte la
29 ianuarie 1852 în
localitatea Haimanale
(nume parcã predestinat).
Cu toate acestea, rãdãcinile
lui C a r a g i a l e se pierd
undeva în timp. El adunã de
la familia lui moºteniri ca
nestatornicia, pasiunea
mimicã, pasiunea pentru
dramã, voluptatea de a
vorbi, ironia, crescând,
datoritã tatãlui ºi unchiului sãu, în spatele scenei.
Îºi petrece copilãria la Ploieºti, într-un oraº plin
de negustori, toþi purtând figura personajelor de
mai târziu. Însã întreg timpul îl gãsim pe
maidanele din jurul oraºului, preluând mai mult
decât era necesar, din spiritul liber al tovarãºilor
de mahala. El dobândi un vocabular zgomotos
ºi liber: „mã”, „bre”, „pã mine nu mã iei peste
briceag, cã te smintesc!”
Urmându-ºi calea sângelui, dupã ce
moare tatãl sãu, pãrãsi oraºul copilãriei ºi intrã
ca sufleur la Teatrul Naþional, dupã ce, ulterior
fusese sufleur al trupei de teatru “Pascaly”.
Câþiva ani mai târziu debuteazã în cariera de
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jurnalist, în calitate de corespondent la Gazeta
„Alegãtorul liber”. Se angajeazã apoi la o
tipografie din Pasajul Român, pe post de
corector. Deºi conºtient de
obârºia lui plebeicã, el
încearcã în oarecare
mãsurã sã îºi controleze
ieºirile, însã fãrã scãpare:
„Mã afurisitule, sã-mi faci
anunþu’ ãsta!”, „haide, haide,
nu mânca borº ...”. Deºi,
dupã spusele unora, era o
fire destul de violentã, nu
erau porniri ale unei firi rele.
Dimpotrivã, era voios, bun,
însã „iute la mânie”.
Sociabilitatea sa era atât de
diversã, încât nu alegea
între ambianþele ce i se
ofereau. Avea prieteni buni
ºi cunoscuþi de toate
treptele, din mediile cele mai
diverse:
beletristicã,
învãþãmânt, armatã, comerþ,
teatru, precupeþi ºi mãcelari.
Se adapta la orice mediu, de
la cel academic pânã la cel
suburban, cu un neegalat cameleonism, de care
era conºtient, ca un actor pe scenã.
Dupã participarea activã la mai multe
gazete ºi publicaþii, Caragiale intrã la „Timpul”,
unde îi va avea colegi pe E m i n e s c u ºi
Creangã . Caragiale rãmãsese un personaj
paradoxal, de o inteligenþã uluitoare, cu un
caracter sincretic, o simbiozã între un artist
talentat, un intelectual complicat ºi un plebeu
uneori vulgar ºi coleric, ajungând sã fie numit
„infamã creaturã”. Dupã cariera de gazetar
urmeazã cea de revizor ºcolar, apoi funcþionar,
apoi profesor, însã toate acestea erau pentru
el, meserii improvizate.
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C a r a g i a l e era un om
sociabil, era dependent de oraº, de
aglomeraþie, de intrigi, de bârfe, de
discuþii, de stradã. Avea nevoie de
spaþiu în care sã iasã în evidenþã.
Ca orice dramaturg, era un
sentimental. Durerea, de orice fel,
îl speria; ideea de suferinþã îi
inducea o stare deosebit de criticã.
C a r a g i a l e este aºadar un
intelectual sentimental ºi irascibil,
un personaj plin de nuanþe, dupã
tiparul caracterelor create chiar de
el, variind de la gingãºie infantilã,
pânã la brutalitate îndârjitã, adaptat
Caragiale
situaþiilor ºi stãrilor de spirit, dar
parcã, totul împins spre o limitã
superioarã, dramaturgicã, sangvinã la
Caragiale .
Caragiale este, în fond, un þãran sadea
ºi îºi dezvoltã substratul rural într-un spirit
sarcastic, metamorfozând plebea prin prisma
societãþii cu care se confrunta într-un puternic
spirit de observator al moravurilor, reprezentînd
el, mai întâi de toate, un personaj care împletea
cu succes necioplirea (doar mimatã),
brutalitatea, teama, viciile ºi aspiraþiile înalte. În
literatura de astãzi, Caragiale ne apare ca un
reflex al bunului-simþ faþã de abaterile timpului
sãu, iar porecla de „Molière al României” pe care
i-o dã Haºdeu, este îndreptãþitã. Eminescu îl

botezase „cinicul Caragiale”.
Cãuta intriga. Se contrazicea de
la o zi la alta doar pentru a da
naºtere unei dezbateri, avid fiind
dupã arta oratoriei.
O altfel de descriere: un
caleidoscop, trecând cu uºurinþã
de la o stare la alta,
construindu-ºi
o
mascã
actoriceascã, uneori indiferentã,
alteori crispatã, cu o mimicã
dusã la exagerãri. Masca aduce
dupã ea ºi un zid, Caragiale
construinu-ºi societatea proprie,
guvernatã
de
tipologiile
tânãr
personajelor sale, o lume
impenetrabilã, de neînþeles,
aidoma caracterului sãu.
Mutat la Berlin, cautã sã scape de
orientalism; prin natura sa, el se adânceºte tot
mai mult în spiritul rãsãritean din care izvorâse.
Operele sale nu aveau nimic occidental, ba mai
mult, erau un tablou deosebit de expresiv al vieþii
balcanice, murdãritã de moravuri pur orientale.
În 9 iunie 1912, Caragiale moare la
Berlin, departe de pamântul pe care îl pãstra în
scrierile sale. Aceste rânduri sunt menite sã
comemoreze cei 100 de ani de când nu îi mai
putem simþi pofta de vorbã ºi râsul sarcastic prin
berãrii de mahala.

Personaje memorabile, desprinse din tragedie ºi comedie
Caragiale îºi joacã dualitatea mai ales in
operele sale. Caragiale din „O scrisoare
pierdutã” este cu totul altul decât cel din „O fãclie
de Paºte”. Dramatismul se manifestã diferit, pe
cu totul alte planuri de dezvoltare. În nuvele, pe
Caragiale nu îl mai intereseazã viciile ºi mizeria
moralã pe care personajele sale o creeazã, ci
problemele patologice, psihologice, etnologice,
problemele pe care personajele nu le controleazã
ºi nu le determinã. Ele vin din subconºtient,
dobândite involuntar sau moºtenite ºi
controleazã întreaga existenþã a personajelor.
Caragiale, dincolo de ironie si sarcasm,
dincolo de masca de histrion, dezvoltã un interes
pur naturalist pentru pãrþile obscure ale
psihicului, pentru maladiile ereditare, aproape
mistificate. Caragiale din nuvele e guvernat de
destin, sau mai bine zis, de predestinare.
Personajele sale sunt guvernate de trãsãturi
care le determinã întreaga existenþã, de la
naºtere, pânã dincolo de pragul morþii.
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Leiba Zibal, evreu bãtrân, aparþine unei
rase supuse unei vechi persecuþii. Frica este
aºadar geneticã, iar curajul lui întotdeauna
defensiv. Leiba Zibal trece însã ºi printr-o
întâmplare marcantã. ªocul nervos suferit în
copilãrie, asistând la o bãtaie, îi provoacã
acestuia o teamã intensã în faþa oricãrei violenþe.
Singura explicaþie a gestului sãu, realizat cu
sânge rece, este frica prin atavism. Cauza þine
de o psihologie profundã, este o teroare de
origine traumaticã, închisã în adâncurile
subconºtientului. Teroarea emanã, compunând
un alt factor delirant, pe care îl identificãm în
paludism - boalã care provoacã halucinaþii
auditive, reducând zgomotos ºi dureros, spaþiul
la sunet. Eroul reacþioneazã imediat la
elementele
deprimante,
monotone,
conducându-l pânã la ieºiri violente. Caragiale
creeazã din nou paradoxul: îl aºazã pe evreul
care nu iubea natura ºi singurãtatea într-o
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mlaºtinã – simbol al neliniºtii sufleteºti, spaþiu al
pierzaniei, al decãderii psihologice, al fiinþei brutal
integrate în boala deprimãrii ºi a fricii.
C a r a g i a l e trateazã aici un caz
complicat, în care acþiunea nu se reduce la o
intrigã mãruntã, ci la universul construit minuþios
care se compune din date ereditare,
antecedente sau dintr-un accident existenþial.
Stabileºte un lanþ de probleme cauzale care þin
atât de psihologic, de patologic, cât ºi de
împrejurare.
Acelaºi procedeu este folosit ºi în nuvela
„În vreme de rãzboi”. Subiectul acesteia este
mult mai delicat, farmecul fiindu-i dat tocmai de
complexitatea situaþiei ºi nu de spectaculozitatea
momentelor. Personajul Stavrache este chinuit
în cele din urmã de aceleaºi fobii ºi halucinaþii
ca ºi Leiba Zibal. Dupã ce Iancu Georgescu,
un preot tânãr, fratele mai mic al lui Stavrache,
pentru a scãpa de vina pe care o purta dupã ce
devenise cãpetenia unei bande de tâlhari, se
înroleazã în armatã, Stavrache rãmâne stãpânul
întregii moºii, iar chinurile gândului cã fratele se
poate întoarce spre a revendica totul, îl duc în
pragul nebuniei. Se observã faptul cã scriitorul
urmãreºte acelaºi parcurs al acþiunii: hangii, care
determinaþi de fricile interioare, ajung la nebunie
traversând momente de încordare maximã.
Tarele venite din trecut sunt exploatate
de Caragiale ºi în „Pãcat”, lanþul vicios cuprinde
personajele din generaþie în generaþie, ereditare
fiind atât decãderea moralã, cât ºi suferinþele
trupeºti. Preotul, fostul seminarist, este
personajul generator de angoase, ascunzând
porniri nepotrivite pentru statutul sãu, iar urmaºii
lui se nasc din imoralitate, pentru imoralitate.
Boala ºi deprimarea devin laitmotive. În
„Nãpasta”, Ion ocnaºul este condamnat pentru
o crimã pe care nu a comis-o, cãzând într-o
psihozã asociatã cu halucinaþii ºi viziuni, cu
accente mistice.
Întâmplãrile nefaste, de un misticism
caracteristic balcanic, se petrec în locuri de o

însemnãtate specialã. „La conac”, „La Hanul
lui Mânjoalã” sau „Calul dracului” sunt texte în
mod diferit fantastice, nu în spiritul filosofic al
fantasticului anglo-saxon, ci în spiritul iniþiatic al
literaturii populare. Florin Manolescu spunea în
cartea Caragiale ºi Caragiale cã: „ dupã
experienþele romantice ale lui Eminescu în
prozã, prin care nuvela româneascã se întâlnea
cu geniul nordic, Caragiale cautã sã se situeze
în extremitatea sudicã, mai tipic româneascã,
acolo unde se situeazã ºi Cantemir, BudaiDeleanu sau Ion Creangã.” Caragiale preferã
decorul plauzibil al literaturii balcanice, cu hanuri
în jurul cãrora se þes legende, cu diavoli, cu fete
frumoase, folosindu-se întotdeauna de nuanþele
lingvistice populare ale spaþiului pe care îl
descrie.
Caragiale este aºadar un promotor al
balcanismului în toata opera sa. În comedii, în
momente sau în schiþe, personajul se schimbã
drastic. El trece de la tipologia individului plin de
frici, maladii ºi accente nevrotice la tipologia
cetãþeanului „model”, preocupat de interesele
þãrii, cuprins de verva dezbaterilor, mai ales
când vine vorba de problemele statului. Viaþa
lui e strada, împreunã cu bârfele ºi intrigile ei. E
un urban prin excelenþã, însã un urban mãrunt.
Atras de mahala, el e gata oricând sã critice totul
din „pur patriotism”. Criticul literar Pompiliu
Constantinescu spune: „ Ce este Miticã ºi
miticismul? Este o categorie moralã a micului
burghez din capitalã. Miticã este deºteptul
naþional prin excelenþã, spiritul superficial, care
se pricepe în orice domeniu: în finanþe, în artã,
în politicã.”. Miticã este bucureºteanul „par
excellence”, este eroul care a dat prin miticism,
un nume balcanismului în varianta carpatodanubiano-ponticã.
În unele opere, Miticã nu este deloc
Miticã - îºi pierde dimensiunea specificã, având
o apariþie palidã, inconsistentã: elevul Miticã
Georgescu din „Lanþul slãbiciunilor” este „o
loazã” de familie bunã ºi atât, în „La Moºi”

O scrisoare pierdutã (1953) - Regia: Sicã Alexandrescu
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D-ale Carnavalului (1958) - Regia: Gheorghe Naghi
însoþeºte nesemnificativ personajul coanei
Lucsiþa sau Miticã (sau poate Costicã) din
„Cãldurã mare” care este doar o prezenþã
incertã.
Caragiale mai construieºte ºi alte
personaje, într-adevãr diferite onomastic, dar
care nu se îndepãrteazã de modelul arhetipal.
Lache ºi Mache – „tineri cu carte; ei ºtiu din toate
câte nimic...” ºi „iau parte la toate discuþiile:
poezie, viitorul industriei, neajunsurile sistemei
constituþionale, procesele electricitãþii, microbii,
Wagner, Darwin, Panama, Julie la Belle,
spiritism, fachirism l’Exilée”. Configuraþia fidelã
se extinde ºi la personaje precum Costicã
Parigoridi din „Repausul dominical” sau Niþã ºi
Ghiþã („C.F.R”), sau Leonicã din
„Broaºte...destule” care „nu era nici mare, nici
mic, nici gras, nici slab, nici nalt, nici bondoc,
nici subþire, nici gros. Afarã de astea, nu era
nici bun, nici rãu, nici moale, nici iute, nici
deºtept, nici prost. Cu un cuvânt, o fiinþã nici
prea – prea, nici foarte – foarte.”
Miticã e (dupã cum spune George
Cãlinescu ), reprezentantul unui „etnicism
provincial”. El e fiinþa logoreicã ºi superficialã,
insul comun, avid dupã onoruri, incoerent ºi de
foarte multe ori agasant.
Limbajul eroului este unul de periferie
orãºeneascã. Este un amestec de neologisme
folosite incorect ºi un dialect trivial care trãdeazã
întocmai nivelul lor. Prin literatura pe care a
realizat-o, Caragiale a ridicat la valoare literarã
vorbirea tipicã a inculþilor si a semiculþilor, cu
ridicolul lor ºi tocmai din întâlnirea „scandaloasã”
a registrului oral cu cel scriptic, consacrat, se
naºte comedia. Se poate vorbi la Caragiale de
o extraordinarã „foame” de text. Prin literatura
pe care a scris-o, reuºeºte ceea ce nimeni nu a
izbutit cu adevãrat: sã anuleze ierarhiile, sã le
compromitã ºi sã aºeze pacea absolutã în niºte
texte „pentru toþi”.
Caragiale iºi mai foloseºte configuraþia
fidelã de „Miticã” pentru a adapta unele tipologii
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sau personaje. Nae Caþavencu din comedia „O
scrisoare pierdutã” este un „Miticã de rasã”. Este
intelectual, poate cea mai marcantã
personalitate din micul sãu oraº nãscãtor de
intrigi. El vrea sã acceadã la statutul de deputat,
agitându-se ºi asumându-ºi anumite rãspunderi
sociale. Aspiraþia lui e mistuitoare. El nu se
cantoneazã în siguranþa slujbei sale, el este un
promotor al progresului, un militant pentru
descentralizare. Gelu Negrea îl asemãna cu
poetul rus Mihail Lermontov, duºman declarat
al þarismului, care a fãcut din operele sale o
modalitate de a critica viciile ºi nedreptãþile
societaþii („Dom’ Nae gândeºte ºi se comportã
ca un lermontovian erou al timpului sãu.”). Apoi
Caragiale îi dã ºi lui rolul de Miticã – este gata
sã ºantajeze, sã facã falsuri în acte, sã-ºi vândã
þelul pe o mie de poli.
Doamna Zoe Trahanache, singurul
personaj feminin din capodopera dramaticã a lui
Caragiale, este tipologia femeii adulterine, o
Emma Bovary a literaturii noastre, cu care, ca
ºi în cazul eroinei lui Flaubert, empatizãm. Este
un personaj literar complex, captivant, prin
situaþia în care este pusã: o doamnã tânãrã,
frumoasã, cu simþul umorului, inteligentã,
sensibilã, distinsã se cãsãtoreºte cu un bãrbat
nepotrivit atât din punct de vedere al vârstei, cât
ºi social, ajungând într-o urbe modestã, fapt care
o determinã pe aceasta sã-ºi caute alienarea în
braþele mai tânãrului Tipãtescu, ex-bucureºtean,
de care era legatã prin prisma memoriei afective
a vieþii trãite anterior cãsãtoriei. Aceastã rupturã
o determinã pe Zoe sã cadã în „miticism”, în
ordinar, în promiscuitate moralã, acceptând
compromisuri de dragul statutului social ºi al
onoarei aparente.
Zaharia Trahanache este „Miticã naivul”.
Varianta balcanicã a politicianului pe care îl
depãºesc vremurile, pe care progresul l-a lãsat
în urmã, dar care îºi continuã eroic aventura de
personaj moral, fanatic al încrederii în celãlalt,
victimã a realitãþii strâmbe ºi moralmente
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inferioarã lui. În acest timp, ªtefan Tipãtescu,
prefectul, amicul bun al lui Trahanache ºi
amantul Joiþicãi, este exact opusul sãu. El nu
este moralul, ci este pasionalul. Dacã autorul
nostru are un Miticã sentimental, Tipãtescu este
acesta. Gelu Negrea îl numea „un Oblomov
mioritic ºi îndrãgostit”. Ca ºi personajul lui Ivan
Goncearov, el abandoneazã aproape orice
dorinþã de urcare pe scara ierarhicã a societãþii,
devenind leneº, aproape vegetativ. Ceea ce îi
stimuleazã temporar energia, transformându-l
dintr-un individ lipsit de aplomb într-unul furios,
este doar împrejurarea în care fiinþa iubitã poate
sã fie rãnitã. El nu este un personaj comic prin
naturã. Limbajul sãu nu e ridicol, dar nici atât de
expresiv ca al celorlalþi, nu are ticuri verbale,
dar nici formulãri memorabile. Cu toate acestea,
Caragiale gãseºte sursele comicului în cazul
sãu în biografia sa socialã: Tipãtescu este de
acord cu arestarea abuzivã a lui Caþavencu,
ordonând ºi violarea domiciliului acestuia,
tolereazã actele de corupþie ale lui Pristanda ºi
menþine relaþia de prietenie formalã cu
Trahanache, autorul caricaturizând astfel
realitatea politicã de la sfârºitul secolului al XIXlea.
Personajul din comedia „O scrisoare
pierdutã” care se defineºte aproape complet prin
conceptul de “miticism” este Ghiþã Pristanda –
„poliþaiul oraºului”. Este individul simplu, care îºi
dedicã munca statului, dar care ºtie sã þinã cont
de persoanele influente din jurul sãu de la care
poate sa obþinã mai mult decât mica sa
„renumeraþie”. Prerogativele muncii sale:
arestarea lui Caþavencu, percheziþionarea
domiciliului acestuia, gestionarea banilor pentru
achiziþionarea unor steaguri, maestru de
ceremonii la manifestaþia popularã organizatã în
cinstea alegerii lui Dandanache. Acceptã ºi îºi
asumã sarcini deseori nedemne (recunoaºterea
nocturnã de la casa lui Caþavencu nu se
potriveºte cu datoria sa moralã de gardian al
dreptãþii, încadrându-se chiar într-o tipicã
acþiune de spionaj politic). Este obedient prin
definiþie, chiar dacã nu îi este în totalitate fidel
lui Tipãtescu (cãruia îi spune „sãru’ mâna” ºi pe
care îl considerã „stãpânul”). Este un subaltern
cu aspiraþii meschine ºi care iºi urmãreºte cu
atenþie scopul („dacã nu curge, picã”). Deºi este,
în teorie, personajul pe care conflictul în care
sunt implicaþi eroii nu ar trebui sã-l afecteze, el
este, în practicã, foarte activ. În el, îl regãsim de
asemenea ºi pe clasicul Miticã, incoerent, slab
cunoscãtor al limbii vorbite corect („curat
murdar!”, „bampir”, „renumeraþie”).
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Caragiale, veºnic între douã extreme,
transferã dualitatea personajelor sale. De la
individul prizonier în lumea anxietãþii existenþiale
pânã la caricatura „personagiului de mahala”,
nu este decât un pas – iar pasul e mult mai uºor
când vine vorba de caracterul atotcuprinzãtor
al lui Caragiale. Miticã ºi Leiba Zibal nasc din
acelaºi spirit – sunt complementari, au aceeaºi
dinamicã ºi aceeaºi pasiune, doar cã în trãiri
diferite.
Pânã ºi Miticã suferã, pânã ºi Miticã
moare. Pânã ºi Miticã este reprezentat
melancolic, trãitor de drame existenþiale,
mãcinat de suferinþã ºi de neîmpliniri. Este
victima unui fatum nemilos, uneori, tãcând parcã
apocaliptic. În „Iniþiativã...”, Miticã este pãrintele
aruncat pe culmile disperãrii de frica pierderii
unicului copil. Miticã poate fi ºi mut, ºi solitar, ºi
un pic de Leiba Zibal.
Tabloul construit de Caragiale rãmâne
intact, deºi imitat de alþii, eroii schimbându-ºi
identitatea, ei iºi pãstreazã moravurile. „Ridendo
castigat mores”- dupã acest principiu, ne
prezintã semicultura, dorinþa de ascendenþã
socialã, parvenitismul. Cu personajele lui
Caragiale nu se poate face comedie purã în
situaþii obiºnuite. El deþine însã o tacticã imposibil
de concretizat teoretic, cãpãtând ceva din
paradoxul sãu, având o sursã de nedemonstrat.
Fraza curge, are o viaþã proprie, ca ºi
personajele, atât de prezente. Umorul lui
Caragiale are acel inefabil care îl transformã în
artã purã, având un ecou care ne depãºeºte
temporal ºi spaþial.
Cu personajele lui C a r a g i a l e te
familiarizezi încã de la prima frazã, spiritul lor
fiind unul contagios, poate ºi prin faptul cã sunt
atât de naturale. Ele devin materiale, intime, din
dimensiunea noastrã. Mai existã însã ceva, un
„ceva” pe care îl descoperim de câte ori citim,
un „ceva” pe care nu îl putem explica (ºi poate
nici nu ne dorim acest lucru), un mister care
vine, paradoxal, din spatele literelor, dincolo de
simboluri, dincolo de Pristanda ºi Caþavencu...
e poate doar „cinicul Caragiale”.
Avea dreptate D.R. Popescu: „Prefecþi,
poliþai, caþavenci, trahanachi, agamitzi – ei sunt
dinastiile noastre nobiliare, (...) ei sunt nemurirea
noastrã cea de toate zilele...!”
O noapte furtunoasã (1943)
Regia: Jean Georgescu
Distribuþia: Alexandru Giugaru, Bruno Iordãnescu,
G. Demetru, Ion Baroi, Maria Maximilian,
Radu Beligan, Florica Demion, Gh. Ciprian,
Leontina Ioanid, Lica Rãdulescu, Ion Stãnescu,
Miluþa Gheorghiu
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Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
Densã, cu un imaginar religios surprinzãtor, cu o voce puternicã ºi
maturã în ciuda vârstei autoarei, creaþia liricã a lui Beatrice Alexandrescu e
printre puþinele care transmit ideea cã avem de-a face cu poezie adevãratã,
cã filonul e preþios ºi considerabil. Dupã ce o citeºti, se naºte acea miraculoasã
tensiune a aºteptãrii. Acea zâmbitoare întrebare ºi curiozitate rarisimã pe care
o ai când simþi cã va urma ceva la fel de frumos sau poate ºi mai frumos e una
din dovezile cã ai fost martor la naºterea a ceva spiritual ºi deci durabil.

ªanþul în care am sã mã pierd
Acum am nevoie de o narghilea din care sã îmi iasã non-duhul,
cãci e prima mea zi din singurãtatea umano-eternã.
Îmi vine în minte un miros de portocalã mucegãitã ºi zemoasã,
în ale cãrei sfârcuri de luminã
se sting monotonii ºi
se sparg grape.
Nimic nu mai e cum a fost, nimeni
nu mai bate la uºã, cãci
uºa nu mai existã, ci mai trãieºte doar ºanþul în care
se cufundã albul cel extatic
pe care nu-l pot atinge,
pe care nu-l pot simþi ºi pipãi,
ci doar vedea.
-’’Sã ai totul în singurãtate înseamnã
sã nu ai nimic.’’
Mai am gândirea... ºi timpul...
Dacã mã pierd acum în ºanþ,
nu voi mai avea nimic mãcar pentru o infinitezimalã memorie?
-’’Mã încurci cam mult ºi încep sã par un ºarpe care se încolãceºte
pe sine însuºi.
Nu ai dreptate; te rog,
scoate piciorul din ºanþ!’’

“Bea Mir!”

Mi s-a uzat sufletul de la pervertiri, albii,
m-aþi scãldat în nimic,
insuflându-mi poftã de ploaie, în timp ce îmi strigaþi ‘’Bea Mir! Bea Mir!’’
Nu pot, nu ºtiu dacã o sã mã lepãd de voi
atât de uºor, simt cum mizeria mã apasã,
dar vreau sã mi se regenereze gândirea.
Sã sparg paharul ºi sã nu cred cã am pierdut ceva.
E insignifiant, totuºi, paharul,
pe lângã ce nu vedem.

58

grafica: Irina CHIRIÞÃ
Amira Amalia GIUCLEA

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

DEBUT

Nirvanul
Am fost cândva în þara lalelelor
ca sã culeg lalele negre pentru nirvan.
Du fecioara la cinã, du-o în tainã la masa noastrã,
unde va mânca singurã pentru amândoi.
Tu!
eºti un fumãtor de hermafrodiþi visaþi!
Tu!,
care te clatini pe scara de fildeº ºi visezi vechituri endeamorfitice,
tu ai sã mãnânci prea multã carne ca sã te scoli din neant.
Nu mã ucide ºi pe mine, îþi cumpãr norii aurii ºi soarele albastru, îþi jur!, îþi jur!, îþi jur!
O ucid ºi pe ea, numai ca sã intru buzã-n buzã, sânge-n sânge ºi sã mã bei.

Kaisia
Îmi înþepi aerul cu barba de oþel.
M-ai aruncat în mormânt
cu pieptul în sus, cu pieptul în jos,
ca luminile sã mi se sfarme
cu piatra, cu varul ºi cu albeaþa.
Creºte, creºte, creºte ceva peste mine,
e chin sub baldachin,
ºi faguri albaºtri de viaþã
ies ºi intrã în micile morminte.

Mâini sub cretã
De ce toate ºanþurile se sapã-n mine,
ca acum mii de ani, când mi-au scos
ouãle alea douã efervescente?
Deke-Balloi, Deke-Balloi,
salveazã-ne!
Nu vezi cã se rup bucãþi de carne din mine?
tu ai ochi verzi, mâini neînfricate sub creta mãrilor,
eu am doi ochi cãprui ºi douã mâini care tremurã
ºi se spânzurã de toate ouãle din aer.

Se duce chinul, ºi crapã baldachinul,
ºi moare muºuroiul de oþel din tubul cu gel.
Am vânãtãi ºi venele se sparg cu noi,
kaisii galbene mi se rostogolesc pe piept...
Îmi simt pielea unsuroasã, cu vin înãuntru;
se adunã blânzii ºi rechem mânjii
care vor întâmpina mielul la intrarea-ieºire.
Cade-acum tumoarea din burta mea...
Nu mai simt nimic.

Aþi spus cã ne daþi totul, aur galben ºi aur negru.
Unde eºti? Unde ai fi?
Se rup, se rup, vezi bine!
Se destramã pielea asta, ºi pãrul,
ºi toate genele ºi toþi sfincºii de pe lume.
Se-aruncã proºti în apã, sã se rãcoreascã.
Chiar crezi cã are sã mai fie o Regeneraþie?
Eu nu, aºa cã dã-mi odatã
ouãle mele!
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Rasta ºi rasa
Când intri in nihilo,
vezi spirala de ganja ieºind din
corzi ciupite,
vezi Babilonul distrugând Zionul.
Vezi cum Jah culege bobii de cannabis
din propriul corp.
„O cãmilã se întoarce spre poartã.
O altã cãmilã poartã un leu.
O a treia cãmilã poartã discuþii filosofice cu
O alta.
Cãmilele se rotesc.
ªi ce cerc formeazã!”

Basorelief
Cândva, oamenii mergeau pe meridiane,
iar cerºetorii erau înþelepþi.
„Daþi mâinilor sã bea ºi ochilor sã audã!”
Oamenii sãreau pe întreg canevasul
ºi îºi suflau prin pipe viaþa.
„Pielea nostrã e ca frunzele:
Se rupe ºi cade ºi tace... ºi urlã!”
Când aveau la îndemânã un briceag,
îºi crestau bãrbiile ºi cozile din stuf.
„În basorelief se strânge pielea
Cãzutã, la fel ca argila...”
ªi lutul nãpârlea, iar ei i se închinau cenuºii.
„Puteþi învia datoritã venelor din coapsã.”

Spre infinitul mai depãrtat

Se uitau în oglindã ºi îºi spuneau adevãrul.
„Boala ta este foamea.”

Din ochi îmi curge-acel puroi
pe care numai O îl ºtie,
dar eu îl ard tot de-atâtea ori
de câte ori l-a ars ºi el pentru vãduvã.
Atâtea gene i-au intrat în coapsã,
cã Deii! s-au nãscut de zece ori!,
dar au murit ºi
infinit
s-au nãscut
ºi se mai nasc
ºi mor
fãrã ca eu
sã înþeleg cum ei se nasc, mor, se nasc ºi mor.
Imperturbabilul lui cuget îi spune sã nu îi creascã, altfel nu ar fi ai lui,
dar oricum nu sunt fiinþele sale.
Chiar dacã seminþele alea îi trezesc mila, pentru cã iniþial el le-a sãdit,
se zbate între douã lumi;
de ce ar fi un mijloc?
dacã ar fi un mijloc, atunci ar fi pentru prima datã când
centrul bilei nu ar ilustra armonia.
El e un mijloc, el se apropie de ambele lumi în aceeaºi mãsurã.
Dar cele douã lumi nu-i galvanizeazã un cerc, ci douã arcuri
cu care el aruncã focuri spre cele douã nemãsurate palestre,
cãutând sã gãseascã infinitul mai depãrtat.
Iar acum, în ochii mei se scurg boabele lui ºi eu vreau în continuare,
în ciuda faptelor mele, sã întrezãresc ºi sã ajung în infinitul mai depãrtat.
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Irina-V
alentina CARNARIU
Irina-Valentina
Clipa de “beatitudine”
Irina V
alentina Carnariu „produce”
Valentina
poeme, precum florile polenul: „Risipei se dedã
Florarul”! ªi, ce este surprinzãtor, unul mai bun
ca altul! Mai mult, Irina îºi „dedubleazã” poezia
în desene. Dumnezeu i-a dat talanþi cu carul,
problema e sã nu-i cheltuiascã fãrã folos.
Îndrãgostitã de cultura ºi civilizaþia teutonã, de
Herta Muller, Goethe ºi Kafka, este un „spirit
teuton”, de soldat în armurã completã, fiind în
stare sã se batã ºi cu… Dumnezeu
(„Rugãciune pãgânã”).
Viseazã cu ochii deschiºi se fie
transferatã în pãsãri albe, eventual, Pasãrea
Phoenix „sã mã renascã din cenuºã”. ªi ea
se simte blocatã în întreita împietrire a materiei,
întrebându-se înfrigurat ºi fãrã speranþã: „fostam vreodatã îngeri frumoºi?” sau, deodatã cu
autoportretul, „împreunã ars-am în iad?”.
Piatra de moarã ce-i împiedicã zborul este…
carnalul, „palidã copie a sufletului bizar/ în care
se aflã iadul ºi raiul”. Se vede cuprinsã de „apa
mâloasã”, vâscoasã, luatã la vale de valul
mocirlos al vinei primordiale a Evei, ce trebuie
sã plãteascã prin fiecare urmaºã tribut greu
de sânge. Însã prevesteºte în viitorul imediat
cã „sãmânþa îngropatã de râturi[nu… rituri!]”
va fi „sãmânþa copacului ultim” al Vieþii din
Paradis, ce va da „ultimul fruct”, ucigând astfel
vina milenarã: „Moartã e vina!”. Luptãtoarea
teutonã crede în „resurecþia” Evei din mocirla
bãltãreþilor concupiscenþi, astfel încât „cãrarea
ce [tot] coboarã spre Hades” între „stâncile
dinþi de balaur” poate fi baricadatã, sufletul
rãmânând „pironit pe Golgota”.
Irina mi-a adus deunãzi un caiet –
plachetã de vreo 30 de poeme, cu desenele
aferente, unul mai spectaculos ca altul, cu
inerente influenþe ºi aluviuni blagiene, din Rilke,
din, paradoxal, Labiº… E un suflet frãmântat,
în „mutã, secularã cãutare” de rãspunsuri la
marile probleme ontologice. Omul, „purtat pe
aripi de reptilã”, îºi cautã Sensul, Destinaþia:
„Casa! Unde e casa?”. ªi e cutremuratã de
groazã cã ar putea fi Uvedenrode, groapa
gasteropodelor (melci) sau reptilelor!
„Speranþa murise demult/ de pe timpul când
scara proptitã de cer/ se rupse”. „Globul
incandescent de oameni” e conjurat „sã-ºi
rãceascã scoarþa/ sã dea viaþã unor fiinþe mult
mai dulci ºi simple”. Oglinzile, filtre ale fiinþei
de carne cãtre un dincolo de orizont al unui
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Clipocit de valuri
raze-ngemãnate;
adieri ºoptite
legãnãri de ape.
Colo-n depãrtare
orãcãit de broaºte.
Vrãjitorul beat ºi mare
mestecã-n mojarul lumii.
Colo sus purtat de aburi
soarele,
bãtrân,
rânjeºte,
saliveazã foc.
Ici aproape,
lângã mine,
singur,
sufletul încearcã
sã le-adune la un loc.

Resurrectio
Roade
apa mâloasã.
Roua s-afundã-n mocirlã.
Râuri întruna tot scurmã
rana nãscutã din vinã.
Roade ºi roua
rana purtatã de apã.
Râturi sapã-n mocirlã.
Picur saltã din ranã,
sãmânþã-ngropatã de râturi,
sãmânþã a Terrei
sãmânþa copacului ultim.
Foc ºi cutremur.
Arsã mocirlã,
râturi tãiate.
Ultimul fruct,
fructul copacului ultim
ucide!
Moartã e vina!
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„dublu de viaþã” pur, spiritual, sunt vãzute ºi ca
propria icoanã, fereastrã cãtre Dumnezeu sau
cãtre… altcineva…
Oglinda metamorfozeazã fiinþa de carne
în una aburoasã, filtru spre „abureala vagã,
respinsã de contur ºi greutate”. Risipiþi suntem
în oglinzi, iar monºtrii din oglindã ne devoreazã.
Fiinþa de întuneric, cãzutã nu suportã „adâncul
de groazã al prealuminii”. Pietre de hotar
puncteazã orizontul cu interdicþii, iar „Cerul fãr’
de hotar/ e-nghiþit de pietre”. Simte acut limitele
lumii, încorsetatã de frâie implacabile, singura
scãpare e transfigurarea, „fuga dupã orizontul
clipei”, metamorfoza în Logos, cât mai repede!
Cu impresionistul Blaga din „Paºii profetului”
(cel puþin), din „Varã” ºi „În lan”, în orice caz,
sau „sadovenienele” lui Labiº, ºi ea pleacã „din
nou cu drumul la drum”, rãtãcind ºi adulmecând
„grânele/ duse pe-al apelor albastre fum”. În
„aburul mlaºtinilor” fetide, ce nasc existenþã,
cautã comori „în noaptea Sf. Andrei” „sub flãcãri
îngheþate”.
Împreunã cu maeºtrii, evocã crângurile
adânci din munþii de vrajã, cu animale fabuloase,
iar în cântec curge „cu a râului vale în vale”
sau „cu a râului tulbure cale”, „picur sã-nece
[… ] în mare ”. Într-o „Rugãciune pãgânã”, se
roagã blagian sã i se dea lava „din punct
nãscãtor de început/ sã ardã tot ce-n mine stã
tãcut”. Tema jertfei pe altarul de bronz al
comorilor a „poamelor în tine ascunse ”,
„desferecând orcanul(ciclonul) chemãrii
primare”, din „Moartea cãprioarei”(dar altfel!), nu
putea fi evitatã. În armura grea a „gândacului
de mai”, a cãrãbuºului cu antene, pãstrând
reflexul luminii albastre, e tentatã de „zborul fãrã
de capãt”, trãgând dupã el „balastul aerului
greu”, visând, ca celebrul pãianjen blagian, „sã
atingã lumina/ liberã/ albastrã… a închipuirii
sale”. Inima, eliberatã din constrângerile cuºtii
de coaste, devine libelulã transparentã de
luminã. Splendidã e „Hora nebunã de ºchiopi”,
ciungi, „în ritmuri spectrale de mãºti”, ce-ºi uitã
jocul(ritul), „fierea stingând” tãciunele focului
sacru din mijloc, metaforã a degringoladei
umanitãþii actuale! Alunecarea implacabilã „spre
adâncul fãrã fund” e clamatã, suspinatã, plânsã,
gemutã, scâncitã, urlatã pe toatã gama!
Hãmesita lume o devoreazã din toate pãrþile,
„o stea, o singurã stea licãre-n creºtet!”. Încet,
ca-n „Gorunul”, „doar giulgiul creºte, truda
rãdãcinilor sugând”, „pãdurea bolnavã viaþã îºi
trage din mormânt”.
Viaþa e un carnaval, expoziþie de
costume goale de conþinut, ascunzând „goluri
de umbrã”, iar „pe umeri/ mimeazã o mascã”!...
Jocul zdrenþelor de nori, ce alunecã-n fugã spre
nicãieri, „ucid orizontul, lumina ºi gândul”, de-a
ascunsa „cu raza ºi forma se întrec în diafane
chipuri de îngeri”. „Clipa-i mileniu,/ orizontul –
infinitul ”. Întrebare finalã: „ «Cine eºti, homo?!»
– Liniºte adâncã”. Cine eºti tu, Irina Valentina?!
Iar Irina nu-mi rãspunde pe e-mail, „tace. E
pace”!!! În faþa unui asemenea talent, ºi eu
rãmân mut ºi… No [mai] comment!
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Spovedania unui derbedeu
Nu oricine ºtie sã cânte, nu oricine,
nu oricui îi este hãrãzit, într-adevãr,
sã se rostogoleascã precum un mãr
la picioarele strãine.
Aceasta este marea spovedanie pe care
mereu o face un derbedeu.
Eu înadins umblu nepieptãnatã ºi cu capul gol
pe umeri ca o lampã de petrol.
Toamna desfrunzitã a sufletelor voastre
îmi place s-o luminez în amurguri albastre.

Horã
Horã nebunã de ºchiopi,
ritmuri spectrale de mãºti
hâde.
În mijloc
arde un tãciune.
Tropot dement de uitaþi
biciuie cerul în ropot.
În mijloc
flamã din tainicã lume.
Rânduri de ciungi înarmaþi
s-aruncã de-a valma urlând.
Jocu-i uitat.
Mãºtile cad.
În mijloc
fierea a stins un tãciune.
Bezna
strânge la sân
pãcatul din lume.
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Zborul gândacului de mai
Claustrat
în încãperea cenuºie
gândacul de Mai îºi freamãtã aripi solare.
Claustrat
sub a cerului fruntarii,
cer
îndesat în scuturi,
cu capul mic
gândacul încearcã tãria
oarbã a apãsãrii.
Claustrat
în armura ruginitã
antenele-s în lupta cu corpul ca lutul.
Împovãrat
cu haina greoaie a strãbunilor morþi,
lovit de tãria-nãlþãrii.
Gândacul încearcã sã spargã
claustrarea.
Antene pãstreazã geloase
reflexul luminii albastre
închipuirea o vede
dincolo de surele fruntarii.

Fuga timpului ne curmã
(sori în scãdere)
Inima în mine urlã
ºi sunt om ca niciodatã;
treapta ultima la turlã
zvârcolind incendiatã.
Puritate sunt ºi vaer,
fantezie ºi aromã,
înmulþind stângaci în aer
trecãtoarea ta fantomã.
ªi ºtiindu-te prea bine
chiar de gânduri prea aproape,
te rãsfrângi difuz în mine
într-un cerc mãrit de ape.
Fumul eu l-am vrut scânteie,
împietrirea frãgezime,
trupul de copil femeie,
cântecul pocnind în rime.

Gândacul de Mai
zboarã
ºi zboarã ºi zboarã,
trãgând dupã el
ca piatrã de moarã
balastul aerului greu
povara tuturor
morþilor sãi
ºi mãrginitelor margini
ce mereu se dilatã.
Gândacul de Mai
zboarã
încâtuºarea încercând sã destrame,
s-atingã
lumina
liberã albastrã
a închipuirii sale.

Moment depãºit
Adeseori nu mã înving
ºi-s mohorâtã ca sclavii
ce nu ºtiau la ce împing
lemnul greoi al navei.
Râs subþire ºi apus
când nu prinzi sensul vieþii
cedeazã spasmului ursuz
pe tãietura feþei.
Cuþitu-nfipt în mine sec
la limita durerii
se face floare când mã plec
spre golurile verii.
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grafica: Irina V
alentina CARNARIU (X B)
Valentina
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Ica Roxana DUMBRA
VÃ
DUMBRAVÃ
Un eu confesiv, moralizator cu discreþie ºi resemnare, sensibil
ºi în acelaºi timp lucid, un tu mult iubit ºi detestat în egalã mãsurã,
diferit ºi vinovat, visãtor ºi demonic, un noi ameninþat de tot ºi toate,
la care se adaugã o frazare simplã, fragede definiþii lirice ºi metafore
fãrã ostentaþie – iatã un mod de a crea o poezie curatã, frumoasã.

Întrebãri
Îngerii arºi în smoalã uscatã,
Cad rând pe rând ºi adorm.
Camera noastrã, imensã câteodatã,
O priveai înainte de somn.
Te priveam, te pierdeai
ªi nu mai vroiai sã-mi dai drumul...
Tot spuneai ºi spuneai ne-ncetat
Cã-mpreunã noi suntem doar unul.
Promiteai mãrii valuri ºi mie iubire,
Te credeam ºi voiam sã-mi mai spui.
Dar stingeai cu o simplã privire..
Focul meu ºi al tãu.. unde nu-i.
ªi ºoptind.. paºii îþi pluteau spre înalt.
ªi plângând zilele erau mai pustii.
Voiam doar sã mai stai sã te-ntreb:
Unde mergi? Unde pleci? Unde vii?

T
risteþe
Tristeþe
Cerºind milã, mã târãsc pe pãmântul uscat,
Ca un ºarpe greþos de alb pe burtã
Cãutând eternul între cer ºi pãcat,
Într-o lume de mult renãscutã.
Ai greºit, dar eu cer iertare,
Sã gãsim mântuire amândoi,
Rãtãcind într-o zi oarecare,
Ca niºte fantasme prin nori.
Tristeþea ne-a prins între lanþuri.
Înlãnþuiþi de pãcatul ceresc
Vrem iertare rãtãcind printre aºtri,
Vrem iubire ºi tot ce-i firesc.
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grafica: Amira Amalia GIUCLEA (VII)
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Iubirea
Ce e iubirea?
Lacrima zilei de mâine,
Care te stinge în uitare ascunsã.
Ea îþi spune tot ce vrei sã auzi
ªi îþi cere tot ce vrei sã primeºti,
Este gândul care te duce încet,
În luminã, în obscur, în incert.
Iubirea nu e decât un blestem.
Care poate fi veºnic aprins
Este doar un imens continent
Este fricã de vis, de concret.

Ploaia
Ploua neoprit.
Furtunile aruncau lacrimi goale,
Stãteai printre stropi amãgit,
Printre pietre-auzind voci amare.
Mã temeam cã furtuna ne pierde.
Cã încet ne aruncã-n uitare
Dar de fapt tu credeai rãtãcit..
În visare.

Transcendentã
Ieri m-ai cãutat la periferie.
Mâine ai uitat cine-ai fost,
Ferestra ai uitat-o deschisã,
Timpul l-ai oprit fãrã rost.
Ai ucis doar cu mintea bolnavã,
Toate tainele care s-au stins,
Eºti o simplã ºi veche epavã,
Reuºind sã distrugi ºi sã minþi.
Ai vrut sã opreºti timpul în suflet
Însã timpul nu se lãsã vrãjit,
Ai spart pietrele ºi strivind visul,
L-ai adormit.
Ai trecut dintr-un timp în alt timp,
Neschimbat ca o fiarã ce eºti,
Tu, o bestie nestãpânitã,
Învãþându-te sã mã iubeºti.
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Anca Lavinia POST
OLACHE
POSTOLACHE
„Fire extrem de sensibilã” (cum altfel?!), crescutã „într-un
mediu în care cartea [ºi muzica] au constituit” prieteni necondiþionaþi,
cu pasiune pentru poezie „prin clasele mici”, „proiectându-se în
aºtri ºi în întreg spaþiul celest”, grav frânatã, (ba chiar opritã!) de
inflaþia „de exerciþii ºi imposibili algoritmi” în primii ani de liceu [ºtiinþa
asfixiind Arta, Spiritul ºi frângând aripi!]; îi place sã scrie parabole
în prozã cu moralã, cu care cocheteazã – când poate – pe net; în
astã toamnã, muzele exilate în subteranele fiinþei s-au revoltat ºi
„flacãra vie a-nceput din nou intens sã ardã”, pe teme în care spiritul
bãlãcit în noroaie ºi mâzgã bacoviene se revoltã nãzuind spre
aºtri!... Iubeºte profunzimile, dramatismul ºi, prometeic, vulcanic,
nãzuieºte sã se rupã de pâclele umede ºi murdare bacoviene, de care e molipsitã împotriva
voinþei ºi a firii sale: imaginea acelei „ºtrengãriþe cu zâmbetul pe buze” e înºelãtoare, cãci atunci
se adânceºte în introspecþii! Are ambiþii hiperbolice, evident(!), fãrã a abandona zborul
„Pescãruºului Jonathan Livingston”, cãci, „într-o lume haotic de diversã, propria condamnare
provine de la încarcerarea optimismului ºi respingerea zâmbetului”.

Reproº autumnal
Adio?
Þi-au rupt azi trupul,
Pãpuºã fragilã, ocazional întreaga.
Þi-au luat ºi caldul suflu
ªi-orice speranþa vie, lipsit-acum de vlagã.
Þi-au luat ºi aer ºi privire..
Le-au aruncat în mare, unde
Au simplã destinaþie - pieire;
Semnat - Expeditor Plãpând cu mâinile arzânde.
Þi-au smuls tot azi ºi pãrul,
Iar din acesta au creat
Peruci de simþãminte-n cerul
Ce astãzi te-a adulmecat.
Þi-au rupt ºi degete ºi unghii,
Uºor, treptat, te-au descãrnat
Pentru crearea unor frânghii
Pe care strâns le-au înnodat.
Sobrietatea noii “case”
Te va-ntrista, dar oare
Crea-vei tu din gol terase
Pentru-amintiri ºi flori, acum nemuritoare

Te-ai spart!
O, tu ecleziasticã grandoare
Te-ai descompus ºi metamorfozat
În lacrimi moarte de culoare.
A ruginit în mine
Dorul de altadat’
ªi-l chem în râuri de melancolie line,
Dar sta acolo, ingenuu exponat.
Ai ars oranjul,
Adus-ai galbene febrile
Fãrã sã sesisezi deranjul
Produs de cele noi, ostile.
Mã tem în violet bolnav
De resurecþia demonului rece.
De va veni, într-un þinut concav
Îl voi damna, pânã va trece.
Transcend în colectiv teluric
De plumb ºi ploaie devastat
ªi-ntreb cromatica un pic:
Tu, verde crud al meu,
De ce te-ai spart?

Þi-ai cãrat trupul în abis
Lãsându-þi al tãu spirit stins
Plutind în reverie vagã.
Dar mie încã-mi e permis
Sã sper
ªi sã visez la viaþa-ntreagã.
ªi iatã cã am scris
Doar pentru tine, dragã,
Un recviem pentru un vis.
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Asasinat

Castitate
Am paºii luminaþi de tine..
Tu, cel care-alungi fãrã regret
Orice intrus, orice particule strãine
Menite sã producã un defect.
În puritatea ochilor tãi verzi - albaºtri, transformaþi în noapte
S-au spart azi valuri ºi-o sã crezi
Cã-i dulce vis sau poate...

Mã trezesc alergând
În somn.
ªi tot acolo mi-e teamã de morbidul care
- fãrã vreun gând îmi va lua atuul de om
ªi mã va duce
pe cãi dezagregate
Simt paºii.
ªi ei simt
cã nu-þi trebuie mult instinct
Sã ºtii cã mai e puþin pânã se terminã toate..
ªi toate se vor închega în Thanaticul destinat
Morþii neliniºtii, stopãrii
unui râu agitat,
Oprit subit în aceastã noapte.
Bile de sticlã îmi joacã în craniu,
Apãsându-mi în suflet
ªi creionând pe tapet
un nor apãsãtor ºi greu de uraniu.
Fermenteazã apoi în strat de grijã ºi teamã
Ce se vor descompune curând.
ªi din superficialitatea curentã
Va rãmâne o lamã
ce te ajuta sã ºtergi ºi sã visezi
Râzând
la utopia amorului curând.
E noapte în vamã.
În aer miroase a pene ºi zbor,
Iar astrul vegheazã atent
- plângând La omor.

Nu
o sã accept sã pleci din nou.
Venit-ai ieri ºi tot aici,
Departe de al tãu cavou
Vei sta.
ªi o sã-mi zici
Cã eºti lumina din obscuritate,
C-ai transformat profanul în sacralitate,
C-ai excizat morbidul în vecie
Lãsându-mi spiritul planând în armonie.
Ai metamorfozat ura-n iubire,
Adus-ai fluturi în simþire.
N-o sã te las acum sã pleci departe...
Iubirea-i mare artã Febrilã, caldã, luatã din cereascã poartãPe care tu, maestru ºi stãpânitor
A tot ºi toate
Ai decantat în castitate.
grafica: Ionuþ BRA
TU (XI E)
BRATU

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

67

DEBUT

Georgiana ANGHENE
„Aici
bunica” este o prozã rãscolitoare scrisã frust, ca o trecere în
Aici a locuit bunica
revistã a unor lucruri ce ar fi trebuit sã constituie elemente fundamentale ale
paradisului copilãriei: bunica, tatãl, casa copilãriei, cãldura sufleteascã. Fãrã
avertizare ºi fãrã îndurare, peste o adolescentã ce devine subit incapabilã de
duioºie sau toleranþã, toate acestea se metamorfozeazã ºi vin ca spaime,
cutremure ºi traume: moartea tatãlui, rãutatea patologicã ºi apoi pierderea
luciditãþii bunicii, secãtuirea sufleteascã a mamei, casa bântuitã. Stilul e concis,
simplu cu puþine ornamente, dar naraþiunea e de mare impact.

Aici a locuit bunica
Acum doi ani Lili, nu i-ar fi observat lipsa,
nu ar fi simþit nimic altceva decât silã faþã de
mirosul bãtrâneþii din camerã, dispreþ faþã de
mentalitatea de þãrancã incultã a bunicii sale ºi
nerãbdarea de a scãpa din casa ei, unde venea
doar pentru cã ºtia cã tatãl ei ar fi fost profund
rãnit dacã fiica lui ar fi arãtat indiferenþã faþã de
mama lui.
Casa îi dãduse fiori întotdeauna, pãrea
moartã, lipsitã de acel ceva liniºtitor care
transformã o casã în cãmin. Copil fiind, Lili putea
simþi energia unui loc plutind în aer, iar cocioaba
cu pereþi albaºtri o bãga în sperieþi, de fiecare
datã. Pe mãsurã ce creºtea, fata începuse sã
ignore fiorii siniºtri transmiºi de casã, era tot
timpul vorba de tatãl ei, pentru el ar fi fãcut orice,
pentru el o suporta pe babã, pentru el nu pleca
din camerã atunci când aceasta începea sã-ºi
boceascã morþii de la A la Z, pentru el era
dispusã sã accepte cuvântul «grasã» ca fiind
un compliment. Pentru el toate... Timp de zece
ani, Lili ºi-a luat inima în dinþi ºi ºi-a salutat
bunica, mai mult sau mai puþin, cum se cuvine,
pe cât de respectuos un copil, care nu ºtia ce
sunt minciuna ºi diplomaþia, putea s-o facã. O
mai dãdea în barã din când în când, ca atunci
când se juca cu mingea în casã ºi a reuºit sã-i
spargã proteza bãtrânei. Amintindu-ºi
întâmplarea cu proteza, fata zâmbi, maicã-sa îi
povestea ºi acum scandalul pe care îl fãcuse
baba ºi ar fi vrut sã creadã cã ea fusese un
copil dulce ºi cuminte, dar adevãrul fiind spus
nu era prea sigurã cã nu fusese intenþionat.
Multe întâmplãri de-a râsu-plânsu’ se
petrecuserã, dar Lili ºtia un lucru cu siguranþã:
de când era micã bunica ei i-a provocat într-un
fel sau altul silã, dispreþ ºi un sentiment nu prea
departe de urã.
În acel septembrie blestemat, când Lili
începea clasa a patra, tatãl ei a murit într-un
accident de maºinã. Acum Lili ºi mama ei
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rãmãseserã singure ºi trebuiau sã iasã din tunel
fãrã ajutorul nimãnui.
În timp ce mama ei se ruga la Dumnezeu
pentru puterea de a merge mai departe, Lili se
întreba dacã lui Dumnezeu îi pasã, neputând
sã treacã peste faptul cã omul care îi omorâse
tatãl era un cãlugãr, spera cã, oriunde ajunsese
cãlãul îmbrãcat în sutanã, vina era cu el, cã nu
putea sã doarmã, cã retrãia clipa în care tatãl ei
zburase peste parbriz, cã îl visa zdrobit pe asfalt
ºi cã se trezea þipând în miez de noapte. ªtia
cã nu existã rugãciune sau slujbã care sã-i
anuleze pãcatul ºi îºi dorea cu disperare ca nici
Dumnezeu ºi nici Timpul sã nu-i anuleze vina.

grafica: Karla-Diana VELEA (X F)
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Dacã ar fi fost dupã Lili, oasele i-ar fi putrezit în
cea mai adâncã pivniþã a celei mai mizerabile
închisori unde ar fi sfârºit ca mâncare pentru
ºobolani.
ªase ani au venit ºi au trecut de la tragica
pierdere a tatãlui ei, timp în care
Lili mergea la bunica ei de douãtrei ori pe an ºi atunci obligatã de
mama sa ºi de amintirea tatãlui ei.
Sentimentele fetei faþã de bãtrânã
nu se schimbaserã, dimpotrivã, pe
mãsurã ce îmbãtrânea bãtrâna
debita din ce în ce mai multe prostii,
unele cu adevãrat rãutãcioase, iar
Lili nu se putea convinge sã le
ierte, sau mãcar sã le suporte.
Ultima datã când ºi-a vãzut
bunica în viaþã, Lili a fost ºocatã
cã în afarã de silã ºi de dispreþ
putea sã simtã ºi milã pentru ea.
Pentru prima datã de când se ºtia,
Lili realiza cât de grea trebuie sã fi
fost viaþa bãtrânei, însã acum era
târziu pentru apropiere ºi nici nuºi dorea asta. Bãbuþa era senilã,
punea întrebãrile de câte ori apuca, cu greu îºi
recunoºtea nora sau nepoata ºi îºi plângea
amarnic singurãtatea.
- Aoleo, mamã, ce bine c-aþi venit ºi pe
la mine. Stau aicea singurã toatã ziulica ºi nu
mai poci. Din doi bãieþi câþi am crescut, unu’
mi-a luat-o înainte-n groapã ºi altu’ m-a lãsat la
mila lu’ Dumnezeu.
- Bre, dacã plângi, plecãm! spusese Lili.
- Da’ tu în ce clasã mai eºti?
- A 9-a, bre.
- Îi bun mamã, sã te þii de ºcoalã... Da’ în
ce clasã eºti?
- A 9-a, bre.
- Îi bun, îi bun, sã te þii de ºcoalã.
- Da bre, aºa-m sã fac.
Pânã aici totul fusese obiºnuit pentru Lili,
bãtrâna uita multe ºi mãrunte, mari ºi mici ca
pentru pitici, dar lovitura de graþie pentru Lili a
fost revelaþia finalã:
Poarta din faþã fu trântitã brusc de vântul furios.
- Apar fantomele... spusese fata în glumã
cãtre mama ei.
- E taicã-tu, care trânteºte porþile, se bãgã
în seamã. Fusese replica acesteia.
Lili zâmbi, iar ochii îi cãzurã pe o pozã
alb-negru a unui adolescent ciufulit, cu pãrul
deschis la culoare, cu nasul ºi bãrbia ei care
fusese tatãl ei, îi trecu prin minte sã-i cearã
bunicã-sii poza, dar aceasta din urmã era pe cale
sã îngheþe încãperea:
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- Da’ Gheorghiþã unde e? În curte?
Întrebã, apoi strigã spre uºã: Gheorghiþã, mamã,
intrã-n casã. Ce stai aºa afarã?
Lili era înmãrmuritã, îi venea sã plângã,
îi venea sã fugã, îi venea sã dãrâme casa.

grafica: Oana DRAGOMIR (XI C)
- Hai sã plecãm! Reuºi într-un final sã
articuleze cãtre mama sa care încuviinþã din
cap ºi se ridicã.
Dupã ce a dat un «La revedere!
Sãru-mâna!» pe repede-înainte, fata a fugit la
maºinã, unde s-a aºezat la locul ei ºi a plâns
tãcut, cerându-ºi iertare de la un tatã invizibil.
- N-o mai duce mult, sãraca, spuse
mama ei. Taicã-tu o cheamã...
Într-adevãr, bãtrâna a murit patru luni
mai târziu într-un februarie înzãpezit. Lili nu a
participat la înmormântare ºi nici nu s-a dus sã
viziteze mormântul decât ºase luni mai târziu.
Când aprindea lumânarea, pur ºi simplu ºtia cã
nu va mai cãlca în acel cimitir vreodatã. Se
simþea vinovatã, nu faþã de bãtrânã pe care o
dispreþuise, ci faþã de tatãl ei, dar ºtia cã oriunde
ar fi, el o iubea ºi o iertase deja.
Ieºind din cimitir, Lili simþi cã tot ce o
mai lega de acel sat din creier de munte, era
dealul din spatele curþii unde adierea vântului,
era mângâierea tatãlui ei.
Trecând pe lângã casa bãtrâneascã,
observã cã energia macabrã care o
înspãimântase timp de 15 ani dispãruse. Casa
urma sã fie vândutã, prin urmare locul avea
liniºtea de dinaintea transformãrii, timpul avea
sã-ºi spunã cuvântul, Cãsuþa urma sã fie
transformatã în casa de la þarã a cuiva înstãrit
sau avea sã fie lãsatã sã moarã, pentru Lili nu
mai conta, ea se uitã peste gard ºi spuse:
- Aici a locuit bunica.
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Elena T
eodora ILIE
Teodora
Poezie cu un ton elegiac, nealteratã de cinismul
postmodernist, creaþiile lirice ale Elenei Ilie sunt feminine ºi confesive,
au o prospeþime ce le dã valoare ºi parfum. Lupta de a fi o voce
unicã între contrariile poate ireconciliabile dã o anume înãlþime eului
liric, în ciuda unor imagini mai puþin maturate, cizelate ºi o anume
greutate vocii lirice.

Din bolþi cereºti înalte

Azi

Din bolþi cereºti înalte,
În neanturi ºi abis
Un râu, uºor, coboarã
Ca un om, în viaþã, cuprins.

Subit, rece ºi plãcut
Visul ne alinã.
Azi trãim în trecut
Speranþa care a devenit sublimã.

Nu are rost sau scop,
Dorinþe, nici atât.
Existã într- un tot
ªi se plimbã prin lume, zicând:
“Mergând înainte mã duceam înapoi
Spre ale mele destine.
Luptând, m- am resemnat apoi
Doar eu cu mine.”

Repede, trist ºi anonim
Timpul a fugit.
Noi nu mai vrem sã trãim,
Doar sã mergem spre infinit.

Din perspectiva unui om
Nu sunt gata sã plec,
Nici sã stau.
Nu accept sã fiu slab, deºi ºtiu
cã numai aºa voi putea fi
invulnerabil.
ªi nu vreau sã vãd, nici sã aud,
nici sã miros, sã gust, sã pipãi,
deºi ºtiu cã numai aºa voi simþi ce nu se simte.
Nu vreau revoltã, nici liniºtit a sta.
Nu vreau a cãuta,
Dar nici a accepta.
ªi nu vreau sã aflu ale vieþii cunoaºteri,
chiar dacã ºtiu
cã numai aºa poate voi gãsi cãinþa.
ªi nu sunt un neofit, nici iniþiat,
Nici duºman sau aliat.
Ce sunt, nu ºtiu…
Poate doar un gânditor intrigat.

Ideal, simplu, firesc
Ceva, cândva a fost.
Ieri am uitat sã vedem,
Azi refuzãm sã mai atribuim vreun rost.
Apã, aer, foc
Cer ºi pãmânt
Toate au fost
ªi nu mai sunt.

Acolo unde nimicul se sfârºeºte
Viaþa s-a stins de mult
Dar pentru noi ea nici nu a existat.
Am încetat a fi de când nici nu eram,
A crede de când nici nu speram.
Cu ce rost mai respirãm,
Spre ce ne îndreptãm?
Acolo unde nimicul se sfârºeºte,
Ne zice viaþa când oboseºte.
În oglindã ne uitãm
ªi vedem ceva limitat.
Ne uitãm în ochii celuilalt
Sã ne arate ceva curat.

grafica: Amira Amalia GIUCLEA (VII)
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Michael-Anthony GA
Y
GAY
Dr
Dr.. Levin, Dr
Dr.. Principal ºi cana verde e o prozã cu subiect
memorialistic, scrisã cu o graþie aproape muzicalã, având o dantelãrie finã
de umor duios ºi o candidã autoironie, dar care nu poate sã nu impresioneze
pe oricine ºtie importanþa ºi magia întâlnirii cu dascãlul nepereche, ACELA
care face diferenþa, cel cu care comunici ºi dupã ce nu-l mai vezi ºi nu te
mai vede. Cana verde, obiectul atât de banal pentru oricine, poate conþine
semnificaþii care-i situeazã pe cei ce le ºtiu într-o legãturã sufleteascã ce
se înnobileazã cu trecerea timpului.

Dr
Dr.. Levin, Dr
Dr.. Principal ºi cana verde
Mi-e greu sã mã gândesc cât timp a
trecut de atunci. Mi-e greu sã cred cã-mi
amintesc totul aºa de clar sau poate doar
actualizez ceea ce mi s-a povestit?!
Nu ºtiu ºi nu are importanþã atât timp cât simt
cã a fost cea mai importantã zi din viaþa mea,
ziua în care l-am cunoscut pe el.
Era o zi de toamnã caldã ºi dulce. Da,
dulce pentru cã pe atunci aveam 4 ani ºi frunzele
aurii pãreau pentru mine cãsuþe de turtã dulce.
O þineam pe mama de mânã ºi mã
strãduiam sã nu alerg. Dar era greu cu picioarele
alea mici sã þin pasul cu ea. O mulþime de copii
mai mici sau mai mari se grãbeau spre ºcoalã.
Era prima zi de ºcoalã. Eram aºa de mândru ºi
mã simþeam aºa de important în uniforma mea.
Din când în când îmi atingeam cu
degetele mici emblema de pe sacoul verde. Era
în dreptul inimii ºi de câte ori o atingeam simþeam
cã degetele mi se încãlzesc. Aceeaºi emblemã
era pe zidul ºcolii ºi pe ea scria cu litere de-o
ºchioapã: “Chesterbrook Academy, a Nobel
School”. Nu prea ºtiam eu ce înseamnã o ºcoalã
Nobel dar ºtiam cã sunt multe reguli, foarte
stricte ºi multe aºteptãri atât din partea elevilor
cât ºi din partea ºcolii.
Nu era uºor sã pãtrunzi în acest sistem
de ºcoli. Trebuia sã treci un test conceput ºi
corectat de Stanford University, chiar dacã voiai
sã intri la Pre-K sau K (Grãdiniþã). Dupã acest
test am pãºit direct în clasa întâi pentru toate
obiectele exceptând matematica pentru care mã
duceam la colegii de clasa a 2-a. Aºa am ajuns
cel mai tânãr, ca sã nu spun mic, din ºcoalã.
Parcã drumul de la maºinã la uºa ºcolii
nu se mai termina. Îl vedeam pe director, stând
acolo în uºã, rãspunzând la salutul copiilor.
Ajung ºi eu în faþa lui, îmi repet salutul în
minte ºi în timp ce el îmi zâmbeºte îi spun:
“Bunã dimineaþa, domnule.” În clipa urmãtoare
nu se aude nimic, toþi copiii mai mari de lângã
mine au amuþit. În faþa mea stãtea el, cel mai
înalt bãrbat pe care l-am vãzut vreodatã,
directorul ºcolii, care nu mai zâmbea ºi mã
fulgerã cu o privere de oþel. Nu am înþeles ce se
întâmplã. Cu o voce baritonalã, dar caldã îmi
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spune foarte rãspicat: “Tinere, numele meu este
Dr. Levin.” ºi îmi face loc sã trec.
Cred cã restul zilei a fost bun pentru cã
atunci când mama a venit sã mã ia eram vesel
ºi fericit, gata sã mã întorc a doua zi.
Noaptea nu a mai fost la fel. M-am foit,
m-am învârtit ºi am tot repetat: Good morning
Dr. Levin.
Dimineaþa îmi luam micul dejun în
maºinã. Drumul pânã la ºcoalã dura 40 de
minute chiar dacã aveam de parcurs doar 20
de mile. Câteodatã ajungeam mai devreme,
dacã aveam ºansa sã nu avem prea multe
autobuze ºcolare în faþã: la fiecare oprire a
autobuzului toate maºinile trebuie sã opreascã
ºi dura destul dacã erau copii mici care se

foto: Roxana NEAGU (XII F)
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strãduiau sã urce. Dar de mâncat îmi era mie?
Aveam o singurã problemã: “Good morning Dr.
Levin”.
Ajungem la ºcoalã, merg cu paºi siguri
cu gândul la zâmbetul directorului, dar ºi cu ochii
la catarg. ªtiam cã atunci când elevul de serviciu
este gata sã ridice drapelul, uºa se închide
pentru toatã ziua, iar noi trebuie sã fim în clasele
noastre intonând imnul þãrii.
Ajung la uºã lângã director. Nu mi-e
teamã de nicio încurcãturã pentru cã am repetat
atât. Încerc sã îi prind privirea ºi cu hotãrâre ºi
candoare spun rãspicat: Good morning Doctor
... Doctor ... Doctor Principal (Director).
Simt cum cravata verde se face ºi mai
verde ºi cã dungile mã strâng de gât. Dr. Levin
amuþeºte, nu-I vine sã-ºi creadã urechilor. De
sus priveºte la omuleþul ce aºteaptã. ªi deodatã
îl aud râzând sacadat: Ha, HaHa.... Asta este
chiar nostim... Dr. Principal.
Trec pe lângã el, ajung în clasã ºi nu ºtiu
când zboarã timpul, dar în cafeterie, în timpul
pauzei de prânz Dr. Levin se aºazã lângã mine
ºi vorbim, vorbim mai mult decât mâncãm. ªi
vreau ca timpul sã se opreascã, vreau sã îl
ascult, sã îl tot ascult pe acest om minunat.
În toþi anii cât am stat în acea ºcoalã au
fost puþine zilele când el alegea un alt student
cu care sã-ºi împartã prânzul, dar niciodatã nu
mi-a pãrut rãu chiar dacã mi-a lipsit. Mã bucuram
pentru cel ce avea ºansa mãcar a unui prânz
cu Dr. Levin, pentru cã primii noºtri ani de ºcoalã
n-ar fi fost la fel fãrã el.
Nouã, copiilor ne plãcea sã le facem
cadouri profesorilor, dar era obligatoriu sã fie
confecþionate de noi. Eu aveam doar un talent,
cântam la pian ºi tuturor le fãcea plãcere sã mã
asculte în pauza de prânz sau la diferite
evenimente.
Dar mi se pãrea cã Dr. Levin poate avea
ºi altceva. Am cumpãrat douã cãni verzi ºi litere
speciale, frumos colorate care se lipesc pe
ceramicã. Cu mâinile tremurânde ºi nesigure am
scris pe una Michael ºi pe una Dr. Principal. Þin
minte ºi acum cã ultimile litere urcau îngrãmãdite
spre marginea cânii, dar tot mi se pãrea cã aratã
frumos. ªi parcã ne înþelesesem eu ºi Dr. Levin.
Amândoi am folosit cãnile ca suporturi pentru
pixuri.
Anii au trecut, ºcoala ºi-a schimbat
orientarea, a încetat sã mai fie o ºcoalã Nobel.
Dr. Levin a pãrãsit-o.
Eu sunt tot în maºinã cu mama ºi
privesc cu nostalgie spre uºa ºcolii. Amintirile
se învãlmãºesc în capul meu. Care sunt
amintirile mele, care sunt poveºtile ºi impresiile
care mi s-au spus de-a lungul anilor? Parcã
conteazã. Toate sunt aici cu mine, neatinse de
timp.
De la radio se aude muzica întreruptã
din când în când de o voce care dã sfaturi. Tresar
uimit. Parcã sunt în maºina timpului. ªtiu vocea
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asta. ªtiu determinarea ºi convingerea pe care
o împrãºtie în jur.
ªi fãrã sã mã gândesc pun mâna pe
telefon ºi formez numãrul la care sunt îndemnaþi
sã sune cei în nevoie. Când vocea îmi
rãspunde, spun cu voce stinsã, plinã de emoþie:
Good morning Dr. Principal.
Pentru o clipã sunt iar studentul din clasa
întâi, copilul de patru ani care aºteaptã o reacþie.
Se spune cã de emoþie inima þi se face cât un
purice. Nu cred pentru cã a mea bãtea de parcã
un elefant tropãia undeva în pieptul meu.
Cât a trecut?! O clipã, mai mult, nu ºtiu
dar în maºinã rãsunã de-odatã numele meu:
Michael.
Dr. Principal îmi strigã (da, strigã)
numele. Dupã atâþia ani.
Acum are staþia lui de radio de unde poate sã
îndrume ºi sã-ºi apropie nu numai câþiva copii
dintr-o ºcoalã, ci mulþi, mulþi alþii, de oriunde.
Apoi îmi pune o întrebare-ghicitoare. Dacã ºtiu
de unde va lua un pix pentru a-mi nota numãrul
de telefon, fiindcã avem o mulþime sã ne
spunem.
Nu-mi vine sã cred, dar sper sã fie
adevãrat ºi îi rãspund ºovãielnic, plin de
speranþã ºi de mulþumire: “Din cana verde
pereche pe care ºi eu am pãstrat-o ºi am
purtat-o cu mine toþi aceºti ani. Cana în care ºi
eu îmi pãstrez pixurile”.
Acum ºtiu de ce am pãstrat-o, pentru cã
odatã cu ea a început viaþa mea de ºcolar.
Pentru cã de acolo mi-am luat pixul cu care
m-am înscris la alte ºcoli, cu care m-am înscris
la concursurile de pian, cu care am semnat
primele contracte ºi mi-am luat notiþe atâta timp.
Tot de acolo mi-am luat pixul ºi mi-am permis
sã scriu câteva rânduri pentru aceastã minunatã
revistã, eu care în clasa a 7-a, când am venit în
România nu ºtiam sã scriu sau sã citesc în
limba þãrii. Pentru mine ºi pentru el distanþa ºi
timpul nu au însemnat nimic.
Nu ne-am vãzut, nu ne-am vorbit, dar
întotdeauna am ºtiut cã va veni o zi în care sã îi
povestesc ºi sã îi tot povestesc cum fãceam
când eram mic. Sã-i povestesc ºi sã-i captez
atenþia, sã ºtiu cã pentru mine timpul nu a trecut
degeaba.
Pentru cã amândoi am avut cana
noastrã verde, am putut traversa nu numai
oceanul ci ºi timpul, pentru cã aºa nu mi-a mai
fost greu, pentru cã aºa timpul nu trece degeaba
ºi ºtiu cã oricând, oriunde, va fi un Dr. Levin ºi
un Dr. Principal ce mã vor iubi ºi mã vor ajuta,
pânã când cineva va hotãrî cã e timpul meu sã
devin Dr. Principal pentru cineva.
E mult, e puþin, îi voi lãsa pe alþii, peste
timp sã îmi spunã dacã am lãsat o urmã demnã
de respect pe unde am trecut. Pânã atunci le
mulþumesc tuturor celor ce au avut ceva de
spus la devenirea mea ºi nu sunteþi puþini. Vã
mulþumesc!
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Ionela ANCIU
Absolventã CNU
studentã a Facultãþii de ªtiinþe Politice - Universitatea Bucureºti

Distorsionat
Din nopþi albastre de dantelã
Tresari, miros de soare brun,
ªi-astepþi în unde paralele
Rãspunsul ei de rãmas-bun.
Cu fluturi împãiaþi în pãr,
Dezbracã-te, cenuºa,
Ascultã-þi, prizonier în vãl...
Timpi descompuºi... cenuºa.

Anaid
Pe portativ de gheaþã
Aceleaºi note blânde,
Aceeaºi strãlucire
În vocea ta flãmândã;
Tinde spre ofilire
Prinþesa ta din ceaþã...

Apatic
A runci un trandafir peste urmele de ieri,
mizezi în jocul nostru pe note de mister;
te-ascunzi de adevãr, încerci sã mi te-nºeli..
încearcã... nimic nu e... nu poþi sã mai speri...
Te laºi surprins de-o poveste ambiguã,
naiv de prost redat gândul vicios
ºi te laºi pe spate, sã cazi din nori lucioºi
înapoi, pe pãmânt, printre îngeri chicioºi...
Dispari ºi-apari în filme de lumini secrete,
de linii, labirinturi în cercuri coerente
ºi avansezi în beznã... prada ta ascunsã...
deduci din izul dulce aceeaºi caldã mânã...
Coroane ºi stele...

ªi gustul dulce-acru
Din gândul tãu pãgân
Aºteaptã doar sã curgã
În timpul mat - pãmânt
Incert... lasã-l sã-ºi plângã
Nemurirea crudã... Sacru.
Iar gândul tãu se pleacã
Asemeni unui scrib,
Pe coala mea de sticlã:
Ambrozie ºi venin...
Adâncul viu te strigã..
Mai ia un strop de vin...

Te dezbraci ºi te dezvãlui asimetric,
În curbe absente gri, delirul cubic
Ascuns în tine, rege, ascultã haotic
Acelaºi gând, carent tãcut ºi hipnotic;
Folclor surd de vise împotmolite,
Sfinþitã cearã-n roze ofilite,
Absorb murdarul religiei coclite..
În câmp deschis aºtept sã tragã... cuvinte!
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Orhidee...
Absorb cu fiecare cuvânt
Din absolut supus... cântec arid;
În liniºtea trupului amorþit
Apa capãtã forme de vânt.
În curbe de noroi încins
Se rotunjeºte... niciun chip!
Pe jarul aruncat întins..
Gheaþa de cuvinte.. arhetip...

Nuanþe goale
ªi simt cum vântul se scurge,
Paharul se topeºte în gâtul strâmb;
Cum lumina în cârlige
Varsã umbre lungi, dansante în veºmânt,
Cum cerneala scoasã din gândul adânc..
Te înconjoarã ape..
Pãºeºte-n spasme albe, mesajul frânt:
Ascultã paºi pe clape...

Culori
Vâsleºte, în apã verde ºi nu te opri!
Cocul meu nu-þi spune
Cã nu vreau sã te aud?
ªi buze roºii îþi sorb energia
ªi te laºi... sã cazi... te-ai mai gândi...
Ploua adesea în singurãtãþi imune;
Printre culori, aºtepþi sã-þi rãspund.
Mã priveºti întrebãtor ºi pleci,
Strãin de apã albã... mã treci
Prin ochiul, simþul tãu... Strãin.
Cine þi-a zis cã vreau sã-þi rãspund?
Scuzã-mã, uitã-mã ºi treci...
Mã plouã... necunoscuþi în timp senin
Se perindã, mã privesc... ei nu ºtiu...
Dar aº putea sã... lasã! În plan secund...
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Ere de masã
Aproape sfãrâmatã, murdarã de alb
Gândire absurda-necatã-n cristal,
Când buzele-þi ºuierã gloanþe.. letal
Înghiþi aroganþa trecutu-n hazard.
Apaticã noaptea în spasme morbide,
Curând vor cãdea petale translucide..
Cârlige-n istorie.. repetitiv cuprinde...
Ritual pãgân, endemice marionete!
grafica: Irina CHIRIÞÃ
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Simona NOAPTEª
Perpetuu

Reflexie
Îmi urmãresc reflexia –
batjocurã-n culoare.
Fiinþã fãrã buze,
Nu mai vorbi în ºoapte
Cuvintele pe care
nu le înþelegi!
ªi ridic mâna spre ureche,
iar sunetul se sparge
în oglindã.
Un ciob în ochi – mã doare
cel dintâi cuvânt.
ªi pielea se transformã-n
cercuri mari de ape;
Iar carnea – humã udã,
respirã-ncet adâncul
luminii de demult.

Surâs zgâriat în colþ
de gurã – culoare
de cireºe-amare ºi
miros.
Delir frumos,
ultima aripã-nþepatã
cu acu-n tremurul
uitãrii.
Pânzã þesutã
ºi ruptã-n geam de raze,
opreºte-mi nebunia-n
vibraþii de bumbac!
ªi nu-mi lãsa ºi gândul
–
amar – cireºe-amare,
sã picure în pumnul
de beznã înecat.

Trecere
Suflete,
limbã de
clopot,
de pãcat,
de întuneric...
Suflete,
de ce te zbaþi
în roºul
Soarelui
de toamnã-n
câmpul gol?
Încã mai auzi
Ecouri de ochi
Vãrsând
Pãmânt.

Rugã
Îmi simt rãdãcina
crescând
în irisul Tãu –
verde flacãrã sfântã.
Îþi cresc din ramurile mele
pe retinã
ºi pleoapa Ta-mi
închide raza
Ultimului Soare.
ªi cresc în beznã
cu seva albului tãu hranã;
ªi roadele mele
ciucuri de fum
pe arsele-Þi gene.
grafica: Ionuþ BRA
TU (XI E)
BRATU
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Ultimul gând
Începe strigarea ultimului gând!
ne prindem de mâinidegete de þãrânã crãpate,
iar ultimul þipãt
ne arde
cãlcâiul de piatrã. Iar ochii
- pahare pline
revarsã roºu
Când începe strigarea ultimului gând.

75

CONFIRMARI

Oana BOGZARU
Cãlãtorul A.
- Încotro, domnule?
Cãlãtorul A. îºi sprijinã
valiza de perete, priveºte ceasul
din garã, priveºte ceasul de la
mânã, cautã biletul, nu-l gãseºte,
îºi ia valiza în mânã:
- Deocamdatã nu ºtiu. Mã
gândesc de ceva timp unde sã
plec, cum sã plec, dacã e bine sã
plec, de ce plec, pentru cât timp
plec ºi nu reuºesc sã mã decid. E
îngrozitor.
- E normal, domnule. Vine
o vârstã când nu-þi mai arde de
cãlãtorii. ªtiþi, eu plec cu treburi de
serviciu. Sunt obligat ! Întelegeþi ?
fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
- La ce orã trebuie sã
plecaþi ?
- Peste jumãtate de orã.
Cãlãtorul A. îºi mutã valiza dintr-o
De ar fi scris doar cu virgule ºi puncte, ce
mânã într-alta, se uitã la ceas, se plimbã
simplu ar fi fost. Ce tot atâtea cuvinte ºi sunete ºi
într-o parte ºi-n alta cu valiza.
iar
cuvinte ºi ciocniri de sunete ? O lume fãrã
- Domnule, mã enervaþi. Potoliþi-vã !.
cuvinte
e o lume liberã. ªi sunetele ? Gãlãgie
Staþi într-un loc, ce tot vã uitaþi la ceas dacã
organizatã.
Nu. Nimeni nu a zis nimic, dar a venit
nu ºtiþi unde plecaþi ?
timpul sã recunoaºtem: toþi vor liniºte, nimeni nu
Cãlãtorul A. continuã sã se plimbe.
mai
vrea sã vorbeascã prin cuvinte.
- Nu valiza e problema, cãci e goalã.
A început sã creeze opere din virgule ºi
Nu ºtiu unde plec ºi nici când trebuie sã plec
puncte,
opere cu idei in configuraþii geometrice
ºi nu vreau sã pierd momentul plecãrii.
sau mandalas. Inutil.
- ªi de ce mai þineþi valiza ?
Ce sunt pânã la urmã virgulele ºi
- Cum adicã ? Sã cãlãtoreºti fãrã
valizã ? Dumneavoastrã aþi cãlãtori fãrã punctele ? Bazaconii. Opriri în timp ºi semnele
de exclamaþie, de întrebare ? Acuzaþii ºi interogãri
paºaport ?
Cãlãtorul T. ridicã din umeri, pleacã ºi aduse timpului. Atunci cum renunþãm la ele ? Cum
se pierde în mulþime. Cãlãtorul A. se plimbã le uitãm ?
71
din ce în ce mai nervos ºi stã cu ceasul în
Domnul nostru reuºise. Nu se ºtie cum,
mânã uitându-se fix la el. Oamenii se foiesc dar uitase cuvintele. Era liber ºi gãsise ideea nouã.
în jurul sãu. Un alt cãlãtor se aºazã pe bancã Operele sale le înlocuiserã pe celelalte, erau
cu valiza alãturi. Controlorul vine zâmbind ºi universale, adorate, interpretate ºi reinterpretate,
încearcã sã-l batã pe umãr, dar A. este din ce iar oamenii uitau cuvintele. Uitau ºi erau fericiþi.
în ce mai agitat.
Într-o noapte un anume domn M. îl anunþã
- Nu vã mai agitaþi. Programul aproape pe domnul cu pricina cu o vãditã aroganþã:
s-a sfârºit.
- Domnule, ceea ce faceþi dumnevoastrã
A. ofteazã uºurat. Îi dã controlorului este inadmisibil. Aþi desfiinþat cuvintele. Aþi gãsit
ceasul care nu funcþioneazã, valiza goalã ºi
ideea nouã. Ori vã opriþi, ori vã pedepsim.
îºi cautã biletul..
ªi a primit cea mai cruntã pedeapsã.Care
- Nu mai gãsesc biletul ! Mereu îl
anume, încã nu s-a aflat, cãci oamenii de fricã au
rãtãcesc ! Mâine cine vine în locul meu ?
început iar sã vorbeascã, iar timpul acela din
- Cãlãtorul T.
ordine
strict necunoscute a fost anulat.
A. îºi scoate ceasul funcþionabil din
buzunar ºi se urcã liniºtit în ultimul tren.

Furtul

76

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

CONFIRMARI

Adina Iuliana ENE
Speranþã absurdã
E întuneric. E rece. Lacul cuprinde
nemurirea gheþii ºi în ochii lui albaºtri se aprind
speranþe, demonii nopþii, stelele. El se apropie
de lichidul nemilos, îºi dezbracã aproape
involuntar corpul atât de viu, de pãcãtos. “E
ultima datã...a câta oare?” Acesta îi era singurul
gând, aproape strãin de voinþa lui, de conºtiinþa
lui ce începea sã ia forma unui fir de gheaþã,
acaparând ºi ucigând ultimul fir de viaþã din
creierul sãu. Odatã cu hainele spera sã îºi
dezbrace pãcatele ºi anii de suferinþã,
aºteptarea, sã curme boala lui eternã, iubirea
EI, însã mai mult îºi dorea ca EA sã aparã.
Apoi ticãitul dureros de cunoscut al
tastaturii, iar finalul poveºtii lui Igor, cãci aºa îi
era numele, dispãrea înghiþit de aburii
tehnologiei. Închide ochii aºteptând îndoliat ca
stãpânul nevãzut sã i-O redea sau sã i-O
rãpeascã pentru totdeauna. Privi cum acei
demoni la care el se închina, dispar ºi ei
stingându-se cu un tânguit prelung de pe cerul
acum plin de norii electrificaþi. Vroia, ca
întotdeauna, sã întrebe acei nori: “De ce?” Dar
se rãzgândi, conºtient de inutilitatea gestului. Nu
era decât un personaj, nimic mai mult. Niºte
puncte negre, dactilografiate, semne
convenþionale, o umbrã ºi un nume. ªtia cã doar
aici în universul acesta plin de
suferinþe era mai mult, sau poate
nici aici. Ce era el aici? Tot un
personaj, care nu ºtia când norii
vor veni sau când Luna o va aduce
pe EA, pe Selena.
Aici nu era timp, nici zi, nici
Soare. Aici nu era nimeni. Nimeni
ºi toþi erau doar el ºi EA. Dar el nu
exista...atunci poate nici ea...”Ba
da! EA existã!” Trebuia sã existe
ceva asemeni lui, care simte
asemeni lui ºi vede ce vede ºi el.
Nu ºtia cum aratã, nu a
cunoscut-o, doar a jucat într-o
mascaradã alãturi de ea.
Personajul ei se numea Selena ºi
de câte ori nu fusese furatã ºi ea
de aburii aceia misterioºi ºi cruzi.

“Fiecare sfârºit e un început”, o fostã replicã din
comedia în care jucaserã amândoi. Dar asta era
acum mult timp, în alt colþ de univers. Nu-ºi mai
aducea aminte dacã a existat un public sau nu,
oricum nu conta. Pe scenã erau doar el ºi ea.
Ba nu. Imaginea începea sã se clarifice în
mintea lui de gheaþã ºi vedea figuranþii
þinându-se de mânã într-o horã de umbre
distorsionate. Feþele lor erau aproape invizibile
în fumul acela, doar mâinile le spuneau povestea
sau le indicau rolul. Mâini aspre, mâini cu degete
lungi, subþiri de pianist, mâini groase, care
aproape þipau în limba pãmântului, mâini...o horã
de mâini. Oricum nu conta cine erau, doar
figuranþi, personaje secundare. Se roteau în jurul
scenei, câteodatã îºi amintea cã îl distrãgeau,
dar el continuã sã îºi joace rolul împreunã cu
EA. Îi putea distinge forma fiecãrui por de pe
chipul ei, ca într-o fotografie veche, rochia
albastrã din voal ºi fiecare petalã din detaliul
pantofilor. ªtia numãrul buclelor din pãrul ei
negru. Privirea ei însã nu ºi-o amintea. Asta
regreta cel mai mult. Semãna cu pãdurea aceea
întunecatã care se stingea în faþa lui acum, lacul
reflecta misterul ºi adâncimea lor, însuºi chipul
lui semãna cu al ei. Dar Luna îi amintea cel mai
mult de sclipirea ochilor ºi de aura argintie a

grafica: Irina CHIRIÞÃ

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

77

CONFIRMARI
minþii ei. El nu era schimbat ºi nu se vedea mai
bun în ochii ei, ci doar mai înalt, pânã la stele, le
putea atinge ºi i se pãreau mici luciri de diamant,
preþioase dar iluzorii, se simþea pe sine însã mai
rãu, aproape demonic. Privirea ei îi sorbea viaþa,
însã conºtiinþa lui ardea ca o vãpaie ºi nu simþea
durerea sau slãbirea. Nu a atins-o niciodatã,
trupul ar fi uitat. Minþile lor, deºi atât de
necunoscute se atingeau ºi mica vãpaie
devenea un foc nimicitor. Niciunul însã nu
simþea durerea. Apoi îºi aminti când, într-o clipã
de luciditate, a privit în jur ºi figuranþii
dispãruserã. În urmãtoarea clipã scena
dispãruse. Partea în care se afla ea era luminatã
de ceva orbitor, pãrea un mic fulger. Ea privi
norul ºi apoi pe El, spunând prima replicã:”S-a
sfârºit nu-i aºa?!” Igor, îi þinu privirea “Orice
sfârºit e un început”, continuând sã joace.Apoi
se pomeni în acea noapte continuã fãrã Selena,
doar cu Luna.
Parcã trupul îi era legat cu niºte sfori.
Pãpuºarul de undeva de sus îi controla
miºcãrile, iar ultima vãpaie din mintea lui se
stingea ºi ea.
Acum, în mijlocul întunericului avea
impresia din ce în ce mai mult cã EA nu jucase
un rol. Cã doar el era actorul sau pãpuºa. Cã
aceea nu era o replicã ºi cã acea comedie cu
figuranþi era momentul lui de adevãr suprem ºi
oricâte sfârºituri va avea, acela e singurul pe
care îl regretã. Misterul pãrea cã se clarifica,
când de fapt, inconºtientul îl adâncea. Pãpuºarul
continua sã tragã sforile roase, atât de fragile
aparent, mâncate de vreme ºi Timp. Cordonul
ombilical devenea din ce în ce mai încâlcit ºi
privind în sus, observã cum se îneacã, se
sufocã ºi parcã sfoara totuºi existã, doar el se
încãpãþâneazã sã o întindã. Cu
fiecare sunet al tastaturii ºi cu
fiecare pârâit al sforii, Igor simþea
adrenalina adusã de Apocalipsã
curgându-i prin vene.
Fumul era din ce în ce mai
dens, iar sforile pãreau cã îi
controleazã pânã ºi mintea ºi îi
ghideazã gândurile spre un drum
întunecos ºi sinistru, imaterial ºi
mlãºtinos. Simþea cum îi dispare
trupul, cum sforile îl sugrumã, dar,
în acelaºi timp, nu simþea nimic.
“Cum sã nu simt? Cum sã nu pot
face nimic? Luptã...LUPTÃ!!”
auzea cum îi strigã ultima fãrâmã
de conºtient, însã trupul îl ignora.
Era dominat de altceva, ceva
exterior ºi ºtia cã nu poate face
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nimic. Acum însã, spera cã totul sã se termine
doar ca sã înceapã din nou. Un nou scenariu, o
nouã viaþã, aceeaºi Ea, aceeaºi Luna ºi aceeaºi
Selena, însã cu alt nume ºi aºezatã într-un alt
decor. Mai apoi el ºi-ar da seama cã totul se va
sfârºi, ºi ca într-un deja-vu privea furtuna
exterioarã absent ºi pasiv ºi realizã cã totul e
un colaj al acelui Pãpuºar. Un colaj colorat, cu
fotografii decupate din reviste, din amintiri ºi din
vieþile altora, pe care le lipea mai apoi pe un
fundal alb ºi gol. Un papier-maché cu valenþe
groteºti ºi divine aºezat pe un piedestal între
douã nimicuri, Cerul ºi Pãmântul.
În scenariile pe care le trãia Igor, nu
exista timp, totul era relativ, de un realism magic
ºi pe alocuri sinistru în nesiguranþa lui. Igor trãia,
dar nu trãia. El aºtepta doar ºi iubea. Nu mai
ºtia acum numele EI exact sau dacã ºi ea era
la fel de relativã în realitate sau era ca ºi el. Era
doar EA, realã doar pentru el. Dar el nu era la
fel de relativ? Poate...ireal?
Aºa abera Igor, ca un convalescent,
aflat acum tot mai aproape de marginea
prãpastiei. Lacul dispãrea ºi el în nimicul acela
strãlucitor, fãrã o împotrivire. “Tot un personaj.”
îºi spunea Igor, iar mintea lui era de mii de ori
mai aproape de prãpastie decât corpul. Un altul
ca el se va naºte ºi va aºtepta, va iubi una ca
EA...Se privi pentru ultima datã din acele
miliarde de prime dãþi, în lumina jumãtãþii de Lunã
ºi a jumãtãþii de cer, în jumãtatea aceea de lac
ºi spuse cu un zâmbet jumãtate asemeni
demonilor aceia cereºti ºi jumãtate asemeni
imaginii îngheþate a lacului de la început.
„MII DE PERSONAJE...MII DE
îNCEPUTURI...ACELAªI SFÂRªIT!”

grafica: Irina CHIRIÞÃ
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Irina CHIRIÞÃ
Evadare din timp

Era grindinã afarã. El se trezise cu o
senzaþie de gol în stomac împreunã cu toþi
pereþii aceia gri din jurul sãu care trebuiau
vãruiþi ºi cu ceaºca de cafea ce rãmãsese
trântitã lângã pat.
Nu îºi putea da seama exact dacã
era dimineaþã sau nu. De fapt nu îºi amintea
nici momentul când se culcase sau de ce
trezise acolo chiar atunci. Nu îºi amintea sã
fi avut vreo existenþã anterioarã acelei zile
– poate fiindcã acesta era începutul de fapt.
El era trist - inexpresiv, ciudat ºi
apatic. Acum îl conturãm vag, din nimic.
Imaginaþi-vã geamurile acelea lovite violent
de ploaia cenuºie, pereþii crãpaþi din jurul
lor – toate acestea se regãseau în expresia
bãiatului.
El nu avea o existenþã anume. Acum
probabil încerca sã se cunoascã, sã se
dezmeticeascã. Ignorând vocea naratorului,
îºi propti coatele pe pervaz ºi privi afarã. Întâi
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avu senzaþia de rãcealã acutã la contactul
cu peretele, apoi observã cã întreg peisajul
era blurat de ploaia de afarã ºi se lãsã în
voia gândurilor inspirate de aceasta.
Pupilele lui se modificau concentric
la nivel microscopic, celular, îºi schimbau
diametrul, îºi disputau diverse nuanþe de
albastru, comunicau retinei ceea ce era
afarã, apoi creierului, apoi sentimentele de
gol acut completau imaginea ca pe un tablou
tridimensional.
El simþea întotdeauna naºterea
acestor senzaþii – ca niºte fiinþe vii,
colcãitoare ºi totuºi fade, tãcute, ele îi dictau
imobilizarea ore în ºir, privitul inexpresiv ºi
involuntar prin materie. Uneori, când ochii
pãreau sã oboseascã sau pur ºi simplu sã
nu le mai pese, începea sã vadã contururi
noi tuturor obiectelor. Contururile aveau
culori aprinse, pulsau, se mãreau, miºunau
– chiar ºi atunci când clipea de mai multe
ori. Nu îi pãsa prea tare totuºi. Orice l-ar fi
rupt de realitate era binevenit.
Cred cã deja nu vã este prea simpatic
acest personaj; poate fiindcã el nu are
niciodatã vreun impuls de a face ceva –
nicio dramã, nicio dilemã existenþialã – doar
aceastã inexplicabilã stare gri, fãrã cauzã
ºi fãrã efect.
Bãiatul clipi distrat. Vocea naratorului
îl deranja. O auzea undeva la nivel
inconºtient, întocmai ca pe o voce realã. Îi
comenta acþiunile. Nu îi plãcea. La gândul
cã alte voci s-ar putea alãtura acesteia, o
jumãtate a buzei superioare îi dezvelii dinþii
albi ºi uºor ascuþiþi într-o grimasã de
dezgust.
Ploaia încetase, în schimb niciun alt
sunet nu pãtrundea în camera sa, aºa cum
ar fi trebuit sã se întâmple în mod normal –
nici maºinile, nici foºnetul frunzelor, nimic.
Doar mirosul de rece ºi de gol. Din nou acel
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gol. Deschise fereastra cu greu. Balamalele
pãreau înþepenite, pe mânã îi rãmaserã mici
aºchiuþe de vopsea gri-verzuie, scorojitã.
Fereastra scoase un scârþâit ºi în final se
deschise.
Era deschisã, era în contact cu Afarã,
acum ar fi trebuit sã audã totul clar! Trase
aer în piept ºi aºteptã valul de sunete ce
avea sã îl trezeascã la viaþã ºi sã îi coloreze
existenþa atât de ºtearsã. Dar, spre mirarea
lui, nici acum nu se auzi niciun zgomot
exterior – vedea maºinile trecând prin bãlþi,
oamenii gesticulând ºi miºcându-ºi buzele,
copacii din jur miºcaþi de rafale violente de
vânt – dar toate erau lipsite de sonor.
Poate cã asurzise. Ce coºmar!
Dar totuºi… pãrea sã audã, putea
sã audã foarte clar fiecare cuvânt al
naratorului.
Disperat, se trânti lângã pat ºi
deschise uºa noptierei. Scoase repede un
vraf de foi (de parcã fusese întotdeauna
conºtient de existenþa lor în acel loc) ºi
începu sã scrie tot ceea ce auzise pânã în
acel moment:
„Era grindinã afarã. El se trezise cu
o senzaþie de gol în stomac împreunã cu toþi
pereþii aceia gri din jurul lui care trebuiau
vãruiþi ºi cu ceaºca de cafea ce rãmãsese
trântitã lângã pat.
…
.…
..…
..…
..…
..…
..…
..…
.…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
.
Disperat, se trânti lângã pat ºi
deschise uºa noptierei. Scoase repede un
vraf de foi (de parcã fusese întotdeauna

conºtient de existenþa lor în acel loc) ºi
începu sã scrie tot ceea ce auzise pânã în
acel moment.”
Concluzia era una singurã ºi era
înfiorãtoare.
„M-am construit singur, deci sunt
Dumnezeu.”
Am uitat sã menþionez cã el este
schizofrenic.
„Acum exist doar eu. Tu nu mai exiºti.
Ai fost doar un pretext.”
Dupã cum vedeþi, are niºte credinþe
ciudate care contrazic realitatea
ºi confundã statutul lui de
personaj cu altceva, mult mai
complex ºi inaccesibil.
În acel moment, el se
hotãrî sã nu mai dea atenþie
naratorului ºi se smulse din raza
lui de acþiune, ieºind din camerã,
din unicul loc construit pentru el
în acel haos. Nu ºtiu unde e
acum, dar cred cã îmi e dor de
el. Mã aude, dar mã ignorã. E
mai bine aºa. La urma urmei eu
nu sunt decât o voce ºi în plus
nici mãcar nu exist.
grafica: Irina CHIRIÞÃ
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Întotdeauna m-au minunat sforþãrile
oamenilor în cãutarea unor expresii cât mai
elaborate, mai „realizate“, în realitate cît mai
împovãrãtoare pentru gînd, cãci acestea pot
trece gîndul în plan secundar. Dar simplitatea
expresiei nu înseamnã deloc simplitatea
gândului, caracterul tern al acestuia, ci
dimpotrivã. Sã ilustrãm afirmaþia cu douã versuri
care, ajutate ºi de faptul cã erau puse pe muzicã,
au fãcut carierã, pentru ca, aºa cum se întîmplã
cu textele de muzicã uºoarã, sã intre destul de
repede în uitare: Cãci nu e om sã nu fi scris o
poezie/ Mãcar o datã, doar o datã în viaþa lui.
Simplitate extremã pentru o idee înãlþãtoare,
dacã nu se confundã poezia cu versificarea ºi
se acceptã cã scrisul nu implicã obligatoriu
litera, ca în expresia a face istorie. Poezie nu
este numai creaþia liricã în versuri, ci este în
primul rînd starea sufleteascã provocatoare de
text liric, acea stare de înãlþare cînd omul, rupt
de tot ºi de toate, rupt de trup ºi de tot ce
ancoreazã trupul în materialitate, existã, în
aceastã inexistenþã materialã, numai prin duhul
sãu, într-o imponderabilã plutire panteisticã,
chiar atunci cînd imaginar e numai trup ºi numai
lut. Vecin cu dumnezeirea, omul este acum mai
convins decît oricând ºi decît oricine cã este
creaþie a lui Dumnezeu, cã este creaþie dupã
chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, din moment
ce se regãseºte în tot ce-l înconjoarã, toate fiind
propria lui creaþie, ipostaze ale propriului eu.
Încã o datã, sã nu confundãm aceastã
„poezie“, aceastã „stare poeticã“ de supremã
înãlþare a omului, cu poezia creaþie liricã ce-ºi
dobîndeºte condiþia materialã, cuvîntul.
Cele douã banale versuri mãrturisesc
o credinþã pe care ar trebui sã o cultive orice
individ al speþei umane: capacitatea fiecãrui
membru al societãþii de a se ridica, în anumite
momente ale existenþei sale, deosebite, poate
chiar unice, la condiþia care ar trebui, la toatã
urma, sã-l defineascã, dumnezeirea. Ne-am
format, însã, poate ca rezultat al acþiunii noastre
directe, poate ca rezultat al influenþei multitudinii
de factori externi, cu privirea aþintitã nu asupra
momentelor de înãlþare, ci asupra momentelor
de decãdere, de troglodiþi ºi ne definim aproape
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exclusiv din aceastã perspectivã. Am ajuns sã
pierdem din vedere un fapt esenþial: paºii enormi
pe care îi face omenirea, cu bune ºi cu rele, ºi,
oricât am fi de cîrcotaºi, plusurile sunt mai mari
ºi mai importante decît minusurile, s-au fãcut ºi
se fac prin voia Domnului ºi prin oamenii care
reuºesc sã se sustragã presiunilor cotidiene de
toate felurile ºi sã trãiascã în starea de poezie.
Icar a fost întîi poezie, apoi zbor. La fel ca
meºterul Manole. La fel cu toþi cei care au
imaginat zborul pe lunã sau pe alte planete. La
fel, însã, ºi cu medicii, care, în starea de reverie
poeticã, ºi-au imaginat cã e posibil sã
scormoneascã în corpul uman pentru a
identifica ºi a înlocui ceea ce pune în pericol
existenþa fiinþei umane. E nevoie sã continuãm?
Încã o datã, iar ºi iarã! Ceea ce numim,
în mod curent, poezie, ca modalitatea cea mai
comprimatã de comunicare prin cuvinte a unor
adevãruri ce tind a avea valoare axiomaticã sau
a unor trãiri ori atitudini întâmplãtor sau nu
manifestate în persoana celui ce reuºeºte sã le
dea veºmîntul cel mai potrivit, dar care se impun
atenþiei tocmai prin reverberaþiile provocate
receptorilor prin cuvinte, asta e cu totul altceva.
Asta îl defineºte pe poet printre oameni.
Momentele de poezie pe care ceilalþi muritori le
au, cu sau fãrã conºtiinþa prezenþei acestei stãri,
sunt trãiri, înãlþãri prin trãire. Sunt momente de
tensiune sufleteascã ce-ºi gãsesc adesea
rezolvarea prin plîns, cu sau fãrã lacrimi, care
elibereazã ºi reinstituie starea de „normalitate“.
Plînsul acela de care adesea rîdem ca de ceva
care-l scade pe cel în cauzã în ochii noºtri ºi de
aceea lumea ºi-l ascunde. Sunt momente cînd
omul trãieºte poetic, îºi „trãieºte“ poezia, fãrã
însã a deveni poet.
Poet devine numai cel dãruit nu cu
trãire, cãci asta au mai toþi, ci cu retrãire, cu
capacitatea de re-, re-, retrãire a aceluiaºi
simþãmînt pânã la obsesie, pînã cînd,
materialitatea dispãrînd, devine posibilã orice
structurare a imaginilor, în acord cu starea
spiritualã a eului creator. Este definitivarea prin
cuvinte, capabile sã sugereze trãirea sau trãirile
poetului, cenuºa mãrturie a trãirilor.
Suceava, octombrie 2011
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Masca privitã din faþã
Formã de teatru a timpului ºi chiar a
spaþiului sãu, Commedia dell’Arte apare în
Cinquecento, o perioadã efervescentã care are
o exuberanþã tinereascã, care cautã sã se
realizeze. „Foamea de nou, de comunicare, de
scandal, [...] de orice numai tare sã fie, a
italienilor”1 influenþeazã apariþia unei specii cu
totul aparte de spectacol, bazat pe improvizaþie
ºi personaje fixe, pãmântean, fertil, energic, gata
sã-ºi ia zborul. Deºi pare un fenomen constant,
uniform, este totuºi marcat nu atât de contraste,
cât de feþe opuse ale aceleiaºi monede care
acþioneazã subtil pentru un rezultat
impresionant, o luptã continuã între poli care îºi
schimbã polaritatea, astfel încât uneori se
resping, alteori se atrag.

Atac ºi apãrare

Commedia dell’Arte a trebuit sã-ºi afirme
ºi sã-ºi susþinã identitatea ca orice curent care
propune ceva nou, care merge împotriva
tendinþelor artistice ale vremii. Atacatã,
defãimatã de cei care susþineau cã obiceiurile
pe care le înfãþiºeazã sunt împotriva bunelor
moravuri ºi, mai mult, sunt contagioase, aceasta
a fost susþinutã atât de publicul numeros, cât ºi
de comedianþi, atât în spectacole cât ºi în textele
teoretice. Dar dacã reacþia entuziastã a
publicului poate fi un argument cu douã tãiºuri2,
cei care au scris, au condus trupe ºi au jucat
pe scenele din pieþe îºi susþin cauza
convingãtor.
„Cunoaºtem mulþi oameni de condiþie
onorabilã pe care frecventarea cumpãtatã a
comediei i-a prefãcut din somnoroºi ºi leneºi, în
vioi ºi harnici administratori peste treburile lor ºi
ale altora” scrie Cecchini Pier Maria în Roadele
comediei moderne ºi luãri aminte pentru cine le
rosteºte3 adãugând faptul cã aceastã comedie

modernã îndeamnã la o moralitate plinã de
veselie, considerându-i pe cei care nu vin sã
vadã reprezentaþiile proºti care nu înþeleg sau
vicioºi care se tem de ea. Afirmaþia este
susþinutã de faptul cã, deºi Commedia dell’Arte
se afirmã în mod incontestabil ca artã dramaticã
autonomã, eliberate de orice cenzurã, datoritã
apropierii de public, comunitatea deþine, indirect,
poate fãrã sã-ºi dea seama mijloacele de a
disciplina subiectele ºi actorii, pentru cã aceºtia
rãspund direct nevoilor sale. Dacã gândim
comicul în categoriile socialului ºi antisocialului,
comicul social urmãrind sã sancþioneze aberaþia
de la normã ºi cel antisocial sã condamne însãºi
norma4, Commedia le cultivã, în mod paradoxal
pe amândouã, acuzând obiºnuinþa împietritã,
care existã în virtutea inerþiei, dar susþinând
vehement un set de reguli aprobat de societate,
potrivit cu timpurile ºi cu mentalitãtãþile. Prin
„vorbe pline de filosofie ºi politicã, de gândire
graþioasã, de cugetãri, de învãþãturi morale, de
maxime, vorbe de duh, hiperbole ºi metafore”5,
aceºti actori iau în serios educarea publicului
întru viaþã virtuoasã, având în vedere aspectele
cele mai practice. Þelul trupelor de Commedia
este reprezentat de principiul horaþian al folosului
ºi desfãtãrii, însã dacã desfãtarea este evidentã,
manifestându-se, în acest caz, zgomotos,
utilitatea reprezentaþiilor este cumva subversivã,
spectatorii sunt manipulaþi în a fi mai atenþi la
propriile gesturi, reacþii ºi relaþii: „îi învaþã pe
oameni cãi cum sã-ºi gospodãreascã familia,
cum sã se fereascã de slugile rele, de tâlhãriile
lor fãptuite în înþelegere chiar cu fiii stãpânilor,
de planurile pe care le urzesc copilele înamorate
ºi alte lucruri întru luare aminte a celor simpli
care n-au ºtiinþa de bunã chivernisealã”6.

1

Sandu Mihai-Gruia – Commedia dell’Arte, tezã de doctorat, UNATC, 2002, p. 7.
Duchartre citeazã un comentator din secolul al XVII-lea: „teatrul a devenit atât de popular încât majoritatea
oamenilor care muncesc se priveazã de mâncare pentru a avea mijloacele necesare pentru a vedea o piesã de
teatru” Duchartre Pierre – Commedia dell’Arte, Ed. d’Art et Industrie, 1955
3
Cecchini Pier Maria - Roadele comediei moderne ºi luãri aminte pentru cine le rosteºte în Commedia dell’Arte,
Ed. Univers, Bucure’ti, 1984, p.293
4
Popa Marian – Comicologia, Ed. Univers, Bucure’ti, 1975, p. 62
5
Beltrame – Discurs familiar despre comediile moderne în Commedia dell’Arte, Ed. Univers, Bucureºti, 1984, p.
193
6
Beltrame - op. cit. p. 194
2
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Cu toate acestea, spectacolele nu sunt
fapte bune, lucru recunoscut chiar de interpreþii
lor. Pentru cã nu pot fi judecate în aceste
categorii: unele sunt mai reuºite, altele mai puþin,
unele îºi propun mai mult folos ºi mai puþinã
desfãtare, alte spectacole – dimpotrivã. Depinde
în acelaºi timp ºi de asistenþã, de cât de
receptivã este, de cât de bine reacþioneazã ºi
se lasã influenþatã. În acelaºi timp, nu sunt nici
fapte rele, nu sunt pãcãtoase – perfect conºtienþi
de responsabilitatea lor faþã de spectatori, cei
care scriu canavalele nu folosesc subiecte cu
o faimã rea, nimic care sã aducã vreo vãtãmare,
cei care le joacã nu cautã sã aducã neplãceri
celor care îi privesc. Cu subiectivitate de
spectatori, þinem sã înclinãm balanþa cãtre
apãrare.

Formã ºi fond

Ca orice ramurã privilegiatã a genului
comic, Commedia dell’Arte exploateazã prin
excelenþã contrastul dintre ceea ce este
reprezentat ºi ceea ce se ascunde în spate, între
semnificat ºi semnificant. Iar pentru a se realiza
efectul comic, semnificantul are mult mai multã
forþã, formele capãtã mai mult sens decât ideea,
care rãmâne strâmtoratã, mereu aceeaºi:
canavaua are doar aspectul unei indicaþii
formale în interiorul cãreia se poate verifica
experienþa umanã este un suport, nu aduce
noutãþi sau profunzimi ideatice. Accentul este
pus pe actor ºi pe felul cum acesta reuºeºte sã
umple subiectul, sã îl dezvolte în funcþie de
circumstanþe. Acest contrast reflectã nevoia de
vizual, de explicit, cãutarea unei atitudini
debordante pentru ca trupele de comedianþi sã
îºi atingã scopurile. Acest patos este obþinut prin
conflictul dintre conþinut mic ºi formã mare. În
prim plan este trupul care acþioneazã altfel decât
cuvintele, reflectând „într-o manierã afectivã
concretã”7 idei, atitudini ale spiritului, aspecte ale
naturii. Explicând îndepãrtarea de text, Giulia
Bataglia concluzioneazã: „Teatrul este de acum
ideea de a face, nu de a explica. Lectura unei
comedii nu constituie deloc viziunea interpretãrii
sale.”8
Conflictul mic nu implicã reducerea
acestuia pânã la neglijabil: Commedia dell’Arte
nu este goalã de sens. Pe lângã semnificaþiile
mãºtilor ºi aºezarea într-un context comic a
situaþiilor întâlnite prezent în viaþa publicului sãu,
actorul foloseºte trucuri scenice – lazzi – care,
în împletirea lor, merg dincolo de un fapt pur ºi
simplu de comicitate, pentru a asuma în
miºcarea lor scenicã semnificaþii de simboluri
inconºtiente, de mesaje simbolice pentru un
catharsis. Catharsis, dar, în acelaºi timp,

cercetare, experimentare pentru o înþelegere
total umanã ºi cosmicã. „Chiar ºi aici, în cazul
acestor lazzi, totul se organizeazã în jurul noþiunii
de miºcare, diversele simboluri asumã o
semnificaþie logicã numai în înlãnþuirea lor”.9 Pe
lângã acest contrast între gag ºi scopul sãu
complex, gagul însuºi este alcãtuit din contraste
de situaþie, de caracter etc, inspirate din viaþã.
Dar contrastele sunt comice numai dacã sunt
evitabile, remediabile, redresabile. Cele fatale
sunt tragice. „Gagul este posibil numai dacã cel
cãzut se poate ridica.”10
Deºi foarte apropiatã de existenþa de
toate zilele a italienilor din secolele XVI-XVII,
(cãci iluzia pe care arta are datoria sã o creeze
trebuie sã fie strâns legatã de viu, de actual, de
real) Commedia nu imitã viaþa, ci este expresia
atitudinii critice a omului faþã de aceasta; ea
pedepseºte orice scãdere, orice înjosire, orice
coborâre a omului de la umanitate la animalitate,
de la superioriatea lui de fiinþã supremã a
existenþei la miºcarea inconºtientã a lucrurilor.
Aceasta taxeazã, afirmaþie care se poate
extinde la comic în general, decãderea
„raportului conºtient dintre mijloace ºi scop la
relaþia oarbã dintre cauzã ºi efect .” 11 Prin
caracterul lor comic, spectacolele dell’arte sunt
expresia criticã a antropocentrismului.

1

Perrucci A. – Despre arta reprezentaiei gândite ’i despre improvizaie, Ed. Meridiane, Bucure’ti, 1982, p. 18
Giulia Bataglia în Niculescu Ileana – Metamorfozele lui Arlecchino, Ed. Paideia, Bucure’ti, 2003, p. 68
3
Cerbone Onofrio – Commedia dell’Arte ’i Barrocco în Arlechin, 9-10/1981, p.7
4
Wald Henri – Înelesul gagului în Teatrul, 10/1982, p. 21
5
Wald Henri – op. cit. p. 20.
2
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Faþã ºi mascã
Un alt aspect al contrastului dintre fond
ºi formã este, în cazul oricãrei forme de teatru,
dublul actor – personaj. Însã, oricât de mare ar
fi distanþa dintre om ºi ceea ce devine atunci
când se urcã pe scenã, în cazul Commediei
dell’Arte este vorba mai mult despre o dihotomie:
pentru cã nu este vorba despre un personaj, ci
despre o mascã, actorul ºi aceasta sunt douã
elemente ale aceluiaºi concept.
Mãºtile existã în toate civilizaþiile lumii,
neavând neapãrat legãturã cu teatrul. Acestea
reflectã ideea de a-i conferi omului o asemãnare
divinã, plãcerea sa de a-ºi schimba înfãþiºarea
sau chiar din dorinþa de a fixa un tip de personaj.
În Commedia, masca reprezintã sacrificare
voluntarã, ea este rolul ce trebuie creat. În teatrul
scris, actorul trebuie sã-ºi înveþe replicile ºi sã
se identifice, sã încarneze personajul pe care îl
joacã. Aici, în schimb, actorul trebuie sã
adapteze situaþia la mascã. Nu trebuie sã se
detaºeze de sine pentru cã el ºi-a ales (de multe
ori) odatã pentru totdeauna rolul care
corespunde cel mai bine datelor sale personale.
Acoperind doar jumãtate de faþã, masca, imobilã,
în contrast cu maxilarul, a eliberat vocea ºi a
întors atenþia publicului asupra corpului. Ea
ascunde ºi dezvãluie în acelaºi timp; „o mascã
te obligã imediat sã mergi pe o frânghie între
prozã ºi poezie.”12 Nu este o expresie pe care
doar þi-o pui pe faþã. Ea este o orientare grotescã
a expresivitãþii, iar aceasta poate avea toate
expresiile din lume. Însã nu opereazã de una
singurã, actorul trebuie sã participe, sã o ocupe.
„Dacã energia actorului de sub mascã rãmâne
cea de tip cotidian, masca nu va prinde viaþã ºi
va fi vãzut pur ºi simplu un actor care ºi-a pus
pe faþã o bucatã de piele.” Devine chipul asumat
al actorului prin care îºi transmite personalitatea
artisticã, ºi relevã cheia în care îºi interpreteazã
rolul. O reprezentaþie devine posibilã cât ai
spune Colombina, când actorul poate sã-ºi ia
machiajul din cutie ºi sã sarã pe o platformã din
piaþa oricãrui oraº. Mãºtile, atât ca personaje,
cât ºi ca obiecte din piele, sunt metamorfice ºi
viaþa lor trebuie sã fie descoperitã ºi unitã cu
viaþa ºi viziunea actorului – aceastã unire este
magia Commediei dell’Arte. Nu trebuie ignorat
sau subestimat nicio clipã aspectul comicgrotesc al acesteia. În schimb, Mihai-Gruia
Sandu afirmã faptul cã, „ dacã pleci de la
aspectul demonic al mãºtii, riºti sã nu mai poþi
juca niciodatã comedie.”13

Pentru a putea îmblânzi masca, este
nevoie de un anumit tip de actor. Acesta este
momentul când se impune arta actorului
profesionist, care trebuie sã fie în acelaºi timp
actor total, sã îmbine vivacitatea improvizaþiei
diletantului cu virtuozitatea ºi sã fie preocupat
de dezvoltare permanentã a mijloacelor sale de
expresie: agilitate acrobaticã, abilitãþi muzicale,
dans, pantomimã. Mai mult decât artã, este
vorba despre artifex. A fi actor de Commedia
este savoir faire, corps de metier, trebuie sã te
laºi învãþat ºi te îmbogãþeºti dupã fiecare
spectacol, pentru cã maxima exteriorizare
trebuie sã fie simultanã cu perpetua interiorizare
a mãºtii.14 Improvizaþia cere ca toatã aceastã
pregãtire sã nu fie la vedere, sã rãmânã fundaþie
ascunsã a rolului, astfel încât spectatorii sã
poatã vedea doar uimitoarea clãdire care se
ridicã parcã din nimic în faþa ochilor lor. Pentru
cã aceste lucruri caraghioase, cu cât sunt mai
fireºti, cu atât sunt mai comice, actorul trebuie
sã-ºi supunã, dupã cum explicã Perrucci, trupul
ºi mintea, sã-ºi supunã fiecare muºchi care sã
poatã face gestul pe care îl doreºti, sã supunã

1
Mazzone-Clementi Carlo, Hill Jane – Commedia and the Actor, în Popular Theatre, Routledge, London and NY,
2003, p.88
2
Sandu Mihai-Gruia – op. cit., p. 176
3
F. Merisi, comediant, vorbe’te despre problemele pe care le pune un astfel de rol – „mã temeam cã gesturile
clasice ale Commediei dell’Arte rezultau doar dintr-un punct de vedere strict fizic, erau doar plastice, un gen de
mimã inactivã. [...] La început, mã temeam cã nu voi reu’i sã controlez efectul acelor mi’cãri. Mã temeam cã nu
am instrumentele necesare ca sã pot controla elementele corpului meu în legãturã cu mi’cãrile care erau în
relaie cu o definire descriptivã a personajului.” Sandu Mihai-Gruia – op.cit., p.113
4
Perrucci A. – op.cit.p. 16.
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vocalele ºi consoanele care sã poatã reda
expresia pe care o simte.15 Toate acestea fãrã
nici o urmã de efort pe chip, fãrã ezitare.
Duchatre susþine superioritatea improvizaþiei în
faþa textului scris16, dar recunoaºte faptul cã este
mai uºor sã formezi zece actori pentru comedia
obiºnuitã decât unul singur pentru comedia
improvizatã ºi, chiar ºi aºa, aceasta nu poate fi
fãrã greºealã. Actorul trebuie sã fie caracterizat
prin abnegaþie ºi spirit de echipã, sã nu caute
sã strãluceascã mai mult decât colegii sãi, sã
nu se izoleze în amorul propriu. Este pentru
reuºita reprezentaþiei, coeziunea trupei este
vitalã. Cecchinni avertizeazã în nenumãrate
rânduri de riscul, atunci când membrii unui astfel
de grup nu sunt îndeajuns de uniþi, sã se
suprapunã, sã îºi ruineze unul altul glumele.
Masca nu îi permite actorului sã fie vedetã, dar
acesta are totuºi libertate: este limitat doar de
imaginaþia sa, de abilitãþile sale ºi de
disponibilitatea partenerilor sãi de a rãspunde,
de a interacþiona ºi de a crea spontan împreunã
cu el. Are libertate ºi înãuntrul tipului reprezentat,
dar trebuie sã þinã seama cã, în comedia
improvizatã, nonsensul este mai important
decât înþelesul. Niciun prototip comic nu este
guvernat de raþional; rãspunsurile lui sunt
întotdeauna instinctuale ºi trebuie sã vinã
dintr-o înþelegere profundã a individului ca actor,
a personajului sãu ºi a partenerilor sãi.

Hrãnindu-se dintr-un organism viu, conºtient
fiind cã se adreseazã unor fiinþe vii, cu o trãire
puternicã, o reîncarnare a eului sãu, actorul va
cãuta întotdeauna însemnele necesare prin
care (se) va comunica alter ego-ului al sãu,
spectatorul. Despre plurivalenþa ºi o inteligenþã
peste medie a actorului vorbeºte ºi Perrucci:
„E frumoasã, pe cât de grea ºi de primejdioasã
este aceastã înfãptuire, la care nu pot sã
purceadã decât persoane potrivite, pricepute ºi
care ºtiu ce vasãzicã regula de limbã, figuri
retorice, tropi ºi întreaga artã retoricã, trebuind
sã facã improvizat ceea ce poetul face bine
chibzuit.”17
Mãºtile, cu nume expresive, dupã cum
observã D u c h a t r e 18 , sunt alcãtuite din
naturaleþe explozivã, puritate ingenuã, acþiune
eliberatoare ºi afirmarea instinctului vital al
supravieþuirii în orice condiþii sociale. ªi dacã
se supravieþuieºte în orice clasã a societãþii, în
Commedia nu se urmãreºte o schimbare a ordinii
sociale: Arlecchino nu se va revolta, Pantalone
nu va fi ruinat. Înfãptuirea este cu atât mai
primejdioasã cu cât mãºtile nu au trãsãturi de
caracter bine definite, ci se bazeazã pe un
nuanþat simþ al ritmului în care îºi trãiesc
bucuriile sau tristeþile. Pe cât de mult
antrenament este nevoie pentru a le reprezenta,
pe atât sunt de lipsite de interioritate.
Caracterizarea lor este prin esenþã exterioarã:
o analizã psihologicã lipseºte cu desãvârsire,
strãfundurile pasiunilor omeneºti îi sunt
inaccesibile. Ridicolul lor este ceea ce reuºesc
sã arate: comportamente, reacþii, ticuri,
automatisme, sunt construite pe principiul
mecanismelor, prin rigidizarea ºi sublinierea
automatismelor. Acestea în sine nu sunt comice,
dar „comicul gesturilor în adevãr stã în
scãlãmbãieli ori poceli ale firii, în chipuri
schimonosite, nasuri caraghioase [...] care
cusururi imitându-se ºi cu mãºti ºi cu haz, pe
cât sunt mai de plâns ºi de compãtimit în
realitate, pe atât sunt de caraghioase în imitaþii.”19
Prototipul comic, însã, nu vede nimic amuzant
sau neobiºnuit la sine. El pur ºi simplu este.
Reacþiile partenerilor ºi ale publicului sunt bizare
– el este normal.
Rolul din Commedia dell’arte are
ascuþime, dar rãmâne întotdeauna la suprafaþã,
de aceea nu se poate vorbi despre personaj,
pe scenã nu apar oameni, ci schiþe, fapt marcat
prin costum, mascã, stilizarea gesturilor ºi a
modului de a vorbi. Evitarea complicaþiilor de
facturã psihologicã se justificã prin natura
comicului specific Commediei: asistãm la un
gest fizic simbolic, concentrat, prin cuvântul
repetat.

1

Duchartre – op. cit., p. 38 : „on sent mieux et, pae consequent, on dit mieux ce que l’on produit”
Perrucci A. – op.cit.p. 142
3
Duchartre Pierre – op. cit., p. 18: În spatele numelor personajelor rãsunã chitarele din „Fetes galantes” de
Verlaine: „des bruits, de cloques et de culbutes androites, scandees de larges rires”
4
Perrucci A. – op.cit.p. 231
2
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Local ºi universal
Pornind de la afirmaþia lui Umberto Eco:
„Tragicul ºi dramaticul sunt universale. Comicul
pare legat de timp, de societate, de antropologia
culturalã ,” 20 ne-am întrebat în ce mãsurã
Commedia dell’Arte intereseazã consumatorul
de teatru al secolului XXI.
Considerãm cã ea este o
oglindã (deformatoare) a
vieþii, dar nu neapãrat a vieþii
contemporane lui Cecchini
sau lui B e l t r a m e : unele
aspecte aparþin într-adevãr
Italiei secolelor XVI-XVII,
altele în schimb þin de
constanþele umane.
Georges
Sand
afirma: „Commedia dell’Arte
nu este numai studiul
grotescului
ºi
al
scizionismului [...] ci este în
primul
rând
studiul
caracterelor reale, urmãrite
din cea mai îndepãrtatã
antichitate pânã în zilele
noastre, de o tradiþie
neîntreruptã de pasiuni
umoristice, foarte serioase în
fond ºi, am putea spune, la fel
de melancolice ca tot ce se
naºte din mizeriile umane.”21
Pentru italieni, nebunul satului
a devenit un punct de plecare
pentru a înþelege omenirea,
acesta era un obiect al
glumelor, o veselie goalã de
orice fel de rãutate. Mãºtile vin
direct din arhetip, cu toate nuanþele ºi
complicaþiile pe care le implicã acesta. „Sunt
distilarea observabilului”22 ºi stârnesc râsul
tocmai pentru cã sunt recognoscibile; este
plãcerea de a vedea un personaj cunoscut
într-un context necunoscut, context care trebuie
abordat intuitiv de personaj ºi inventiv de actor,
iar o glumã nu este element de artã decât
întrucât este în acelaºi timp simbol pentru
altceva, întrucât are o semnificaþie mai presus
de simpla sa calitate comicã.
Este adevãrat cã, în timp, centrul de
gravitaþie al comicului s-a schimbat. Punctele
forte ale trupelor ambulante erau mãºtile care
vorbeau dialectul local ºi aceasta era o posibilã
cale de eliberare a teatrului popular din corsetul

rigid în care limba italianã a fost îngrãditã de
aºa-numita dicþie teatralã. Astãzi, însã, mai ales
pentru spectatorul din afara Italiei, nu mai
conteazã atât de mult cum sunt rostite replicile,
ci ceea ce ele transmit (deºi, trebuie sã
recunoaºtem, se pierd nu numai comicul
dialectal, ci ºi jocurile de cuvinte).
„Limbajul mãºtilor, afirmã Ileana
Niculescu, nu se orienteazã spre
un nivel accentuat de libertate, ci
spre un înalt grad de
funcþionalitate; nu tinde spre acel
unicum (irepetabilitate), ci spre
topos (generic).”23
Astfel, Commedia dell’Arte poate
fi criticatã ºi apãratã, se bazeazã
atât pe formã cât ºi pe fond,
conteazã în aceeaºi mãsurã
actorul ºi masca pe care acesta
o joacã, este în aceeaºi mãsurã
a locului unde s-a nãscut/jucat ºi
a lumii întregi, care a preluat-o ºi
a adaptat-o. Commedia care
fascineazã ºi astãzi regizori
celebri a acceptat o serie de
mutaþii: s-a mutat din piaþã în salã,
convenþia teatralã s-a rigidizat, iar
deformarea artisticã conºtientã a
actorului pe scenã se apropie, în
ochiul spectatorului contemporan,
de diformitatea ºi mizeria ce
caracterizeazã
exibiþiile
cerºetorilor. Totuºi, creatorul de
teatru al secolului nostru este încã
sedus de actorul total ºi magia
transformãrii prin mascã.
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Solicitarea la modulul Monologul interior în romanul contemporan a fost ca
elevii sã redacteze una-douã pagini în care sã prezinte aspecte ale acestei tehnici
într-un roman capodoperã universalã. Lucrãrile de mai jos sunt cele mai reuºite ºi
interesante de la clasa a XII-a F.

Monologul interior ºi visul american
în operele lui Fitzgerald
- studiu de caz Francis Scott Key Fitzgerald a fost
unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului XX
ºi un reprezentant de seamã al aºa-zisei
“generaþii pierdute” a americanilor nãscuþi în
perioada primului rãzboi mondial.
Operele sale devin o reflecþie scrisã a
vieþii imperfecte a prozatorului, o reflecþie de o
mare forþã; scrieri aflate sub obsedanta prezenþã
a iubirii neîmplinite, a adulterului, a viciilor, a
nebuniei ºi a morþii.
Cuplul monden format din Zelda ºi Scott
Fitzgerald era renumit pentru prezenþa lor în
cercurile ,,lumii bune” din New York. Alcoolismul,
boala de care suferea scriitorul, a marcat un
capitol negru din viaþa acestuia; viciul a fost
declanºatorul schizofreniei Zeldei, al declicului
fizic ºi moral al lui Fitzgerald ºi de altfel, motivul
despãrþirii celor doi.
Romanele au în prim plan descrierea
vieþii boeme ºi vicioase ale înaltei societãþi ºi
relaþiie interumane care de cele mai multe ori
sunt predestinate uitãrii ºi dezamãgirii. Jazz-ul
rãzbate ºi se desprinde din baruri, pluteºte în
aer, te face sã dansezi ºi devine pentru Zelda,
Scott ºi contemporanii lor esenþa unei epoci, a
epocii lor. Zelda, soþia prozatorului, îºi
recunoaºte în numeroasele pagini de jurnal
dependenþa faþã de soþul ei, o dependenþã
emoþionalã, culminatã deseori prin sintagma des
folositã de ea, ce le ridica în slãvi unicitatea:
,,Nimeni nu are dreptul sã trãiascã în afarã de
noi.”
Dulce e noaptea
Romanul ,,Dulce
noaptea”, apãrut în
1934, cu ºase ani înainte de
decesul scriitorului, prezintã o altã
etapã a vieþii acestuia: nebunia
soþiei ºi despãrþirea lor. Psihiatrul
Richard Diver acceptã, sub
presiunea superiorilor sãi, sã se
cãsãtoreascã cu Nicole, o tânãrã
schizofrenicã. Aceºtia considerau
cã o familie ºi socializarea, în mod
special, o vor vindeca. Cei doi soþi
se mutã într-un oraº aglomerat, iar
tratamentul pare sã funcþioneze de
minune. Plãpânda legãturã se rupe
odatã cu intrarea într-un cerc
monden, unde Richard îºi gãseºte
împlinirea ºi fãrâma de realitate în
compania unei tinere de 18 ani.
Obsesia, coaptã în inima
soþiei, dã naºtere unor crize
nevrotice, care au pus viaþa întregii

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

familii în pericol. În timpul crizelor, Nicole
obiºnuia sã-ºi repete monologul în care îºi
mustra faptele ºi dezinteresul soþului, monolog
din care sunt deduse sentimentele puternice ºi
dependenþa emoþionalã: ,,Tu, tu eºti cel care-mi
rãpeºti singurul meu moment de izolare ºi
însuºirea pãtatã cu sânge roºu. O s-o port
pentru tine, nu mi-e ruºine, deºi stârneºte milã.
La sãrbãtoarea proºtilor din Zürich au fost
prezenþi toþi proºtii .” (Nicole face aluzie la
cercurile mondene care înconjurau aceastã
familie, iar însuºirea pãtatã cu sânge roºu este
de fapt masca pe care schizofrenica Nicole o
împrumuta în compania acestora).
O mare parte din cuvintele sale îi erau
adresate ºi soþului sãu: ,,Nu am aºteptat ca sã
mã iubeºti vreodatã, era târziu încã de la
început, doar dacã n-ai mai veni în dormitorul
meu, scoþând cu greutate aceastã însuºire
pãtatã cu sânge ºi cerându-mi mereu sã o þin
sub control.” Într-un final cei doi hotãrãsc sã
divorþeze, iar fiecare sã-ºi urmeze propria cale.
Visul american al romanelor lui
Fitzgerald se destramã rapid, iar dacã apare
,,devine rapid un coºmar, iar însuºi New Yorkul se transformã pe nesimþite în altceva,
nicidecum în consacratul ºi minunatul oraº care
nu doarme niciodatã”. Peste întreaga metropolã
se aºterne o atmosferã de neliniºte, monotonie
ºi vicii.
În nuvelele sale, întâlnim viziunea
romanticã a lui Fitzgerald, exprimatã în cea mai
simplã formã: realizãrile nu se ridicã niciodatã

fotografie: Roxana NEAGU (XII F)
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la înãlþimea idealurilor, momentele de extaz nu
reuºesc sã opreascã mersul ireversibil al
timpului, iar intensitatea trãirilor nu face din
sentiment un bun câºtig pentru totdeauna.
,,Interminabila ieºire” este cea mai scurtã
povestire a lui Fitzgerald, care prezintã o scurtã
istorisire dintr-un sanatoriu. Doamna King,o
schizofrenicã, primeºte permisiunea de a pleca
împreunã cu soþul ei într-o cãlãtorie în
Mexic.Tânãra doamnã îºi ia rãmas bun de la
ceilalþi pacienþi ºi cu o þinutã nouã se duce în
holul principal pentru a-ºi aºtepta soþul. Exact

fotografie: Roxana NEAGU (XII
în aceeaºi zi, soþul pacientei moare într-un
accident tragic, iar ºocul acestei morþi aduce o
acþiune obsedantã în comportametul doamnei,
care îmbracã în fiecare zi aceleaºi haine, merge
în hol, îºi spune mereu cã nu va veni, dupã care
se întoarce în salon. Dacã în primul an, ceilalþi
bolnavi o salutau mereu ºi-i urau ,,Drum bun!”,
odatã cu trecerea timpului aceºtia o ignorã ºi
chiar îi plâng de milã.
În viziunea lui Anson (eroul nuvelei
,,Bãiatul cel bogat”), oamenii sunt asemãnaþi cu
niºte animale stranii, mai bizare în spatele
chipurilor ºi vocilor decât doresc ei sã se ºtie
despre ei. Scrisorile, primite adesea de la
prezenþele feminine ale balurilor mondene, sunt
asociate unui monolog lung ºi tragic, invocând
amintiri pline de reproºurile la care se aºtepta,
dar ºi de ,,mã întreb dacã tu totuºi…”.
Anson este reprentantul de seamã al
societãþii new-yorkeze, guvernatã de cei bogaþi,
inteligenþi ºi cultivaþi. Cea mai mare parte a vieþii
ºi-a petrecut-o alãturi de semenii sãi în cluburile
ºi balurile rafinate, alãturi de bãuturi scumpe ºi
bani, însã aceste momente de extaz nu
înfrâneazã timpul, care vine odatã cu
îmbãtrânirea ºi uitarea. Anson rãmâne singur,
trãind o iubire singuraticã dupã moartea celei
dragi, iar realizãrile sale semnificative material
nu se vor ridica niciodatã la înãlþimea idealurilor
sale legate de viaþã, dragoste ºi prietenie.
,,Un diamant cât hotelul Ritz” este o
fantezie satiricã americanã, izvorâtã din visurile
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orbitoare ale anilor ’20 ºi un basm de o imensã
forþã imaginativã despre viaþa americanã
modernã. Tânãrul John, un student bogat, ajunge
sã stea o varã întreagã în casa colegului sãu
de cãmin, un loc ce întruchipeazã apoteoza
luxului. Castelul familiei se aflã la baza unui
munte ce gãzduieºte cel mai mare diamant în
stare purã. Familia Washington, cu o condiþie
modestã, a descoperit acest munte ºi de atunci
ºi-au construit un întreg sistem de apãrare
împotriva navelor ºi a presupuºilor intruºi. Toþi
cei care au ajuns aici fie invitaþi, fie doar printrun accident, erau omorâþi sau
închiºi în temniþe, iar soarta lui John
îl împinge uºor cãtre acest sfârºit.
În seara asasinãrii tânãrului,
domeniul familiei este atacat de
avioane, iar domnul Washington
pãrãseºte clãdirea pentru a-i
distruge pe intruºi. În apoteoza
avariþiei sale, bãrbatul îºi lasã familia
în casa distrusã de explozie,
încercând într-un final sã-ºi
protejeze familia, mituindu-l pe
Dumnezeu. John le salveazã pe
cele douã fiice ale familiei ºi îl
gãseºte pe Braddock Washington,
purtând un dialog imaginar, cu
privirea îndreptatã spre cer:
,,Tu, cel de acolo, îþi dau
ceea ce am, un lucru mai valoros
decât orice vietate de pe pãmânt,
F)
un diamant pur, dar în schimb sã
laºi totul aºa cum a fost ieri. E atât
de simplu.”
Din pãcate, Dumnezeu îºi închise porþile
cerului ºi refuzase oferta muritorului care dorea
puterea sa. Pe piatra funerarã a soþilor
Fitzgerald sunt trecute numele lor de cãsãtorie,
deºi erau despãrþiþi. Au fost oare reuniþi cei
separaþi? Imaginea împãciuitoare pare puþin
forþatã. Eu aº interpreta altfel: au fost uniþi cei
imposibil de unit, dar a cãror legãturã nu s-a
desfãcut niciodatã. Inscripþia funerarã constã
în ultima frazã din ,,Marele Gatsby”: ,,ºi tot aºa,
trecem de la o zi la alta, bãrci împinse de curent,
împinse fãrã încetare, tot mai înapoi în trecut.”
M a r e l e G a t s b yy”, de departe
,,M
capodopera lui Fitzgerald, prezintã viaþa unui
gentleman respectabil, care a agonisit o avere
uriaºã din afaceri cu alcool. Personajul este
cunoscut în regiune datoritã petrecerilor boeme
organizate în fiecare searã la vila acestuia,
serate la care participau de cele mai multe ori
doar strãinii, împinºi de curiozitate în casa
acestei misterioase prezenþe. Romanul este
prezentat din perspectiva lui Nick, veriºorul lui
Daisy, femeia care i-a tãiat tot avântul lui Gatsby
de a trãi într-o societate activã ºi tot ea este
cea care l-a împins spre o lume latentã a
plãcerilor ºi a alcoolului. Cei doi s-au logodit
înainte de plecarea lui la rãzboi, însã la
întoarcere, acesta aflã cã Daisy se cãsãtorise.
Asemeni lui Anson, Gatsby trãieºte într-o lume
a relaþiilor ºi a averii, dar timpul îi înlãturã pe toþi
de lângã el ºi îl afundã în dezamãgire.
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Înmormântarea personajului asasinat apare ca
un rezultat final al acestei ecuaþii înalte, singurele
persoane prezente fiind tatãl lui Gatsby, câþiva
servitori ºi Nick. O casã aparent umplutã pânã
la refuz de cãldurã umanã, devine dupã moartea
gazdei, un imens locaº al luxului apus ºi uitat.

Nela-Ramona COªOREANU
clasa a XII-a F

Monologul interior
al lui Molly Bloom
Subiectivitatea personajelor ºi intimitatea
lor au devenit din ce în ce mai importante ºi
dezvãluite în literaturã, toate acestea fiind în fond
luate din „ cotloanele memoriei” scriitorului.
Precum spunea Mario Vargas Llosa:
„Romancierul care nu scrie despre ceea ce în
folosul lui intim i se impune sau îl stimuleazã, ci
îºi alege raþional subiectele ori temele la modul
detaºat ºi rece – e lipsit de autenticitate”, prin
urmare, introspecþia ºi necesitatea monologului
interior vin dintr-o dorinþã de afirmare a
autenticitãþii personajului ºi pentru validarea
vieþii sale psihologice, sufleteºti. Orice personaj
pretinde o viaþã sufleteascã ºi orice cititor
pretinde unui roman o cunoaºtere a sufletului
omenesc.
De aici, existenþa monologului interior
manifestat direct sau indirect, în romane realiste

James Joyce

sau ale realismului imaginar, exprimat în câteva
cuvinte sau fraze enorme fãrã semne de
punctuaþie. Un astfel de monolog este cel al lui
Molly Bloom din Ulise. James Joyce i-a acordat
personajului sãu feminin, Penelopei, opt fraze,
(4.391 de cuvinte într-o singurã frazã) realizând
o naraþiune nefinalizatã, grãbitã ºi discontinuã,
ce are ca scop conturarea unui flux al conºtiinþei.
Discursul lui Molly e aproape grotesc, dar pur,
fãrã manierisme, spontan, necenzurat de nicio
conºtiinþã, nici mãcar de cea a scriitorului. Ideile
par cã se grupeazã sub forma unui colaj, se trece
de la un lucru la altul, în final, creând senzaþia
de nebuloasã ºi de halucinaþie a limbajului în
care, într-un fel sau altul, te pierzi. Prin urmare,
limbajul aparent haotic are propria sa structurã:
cea a introspecþiei, a conºtientizãrii ºi a intimitãþii
în formele sale cele mai rudimentare. Monologul
lui Molly, structurat pe stilul indirect, afirmã poziþia
sa de personaj, ce, în final, se deþine pe sine ºi
îºi controleazã discursul. În ciuda acestor
evidenþe ale monologului, aspectele de
profunzime ale lui Molly nu reies direct din simpla
enunþare a discursului, ci acestea se traduc
printr-un simbolism al evenimentelor ºi nu prin
mãrturisiri directe. Acelaºi monolog interior apare
Ceaþa
ºi în „Ceaþa
Ceaþa” lui Miguel de Unamuno, unde
personajul pare sã aibã control suprem asupra
sa, dar în spatele acestuia este un narator
dedublat (schizofrenic cum îl numea Llosa) care
se joacã cu fondul sãu psihologic, sufletesc.
Astfel Molly Bloom nu este Molly Bloom, ci o
Penelopã modernã, o forþã a romanului cãreia i
s-a dat ultimul cuvânt: „Da.” Prin ochii ei ies la
ivealã amoralitatea ºi superficialitatea unei
societãþi din ce în ce mai haotice, Molly nefiind
Penelopa originarã, idealã, ci un avatar care a
suferit mutaþiile timpului ºi ale societãþii.
Tehnica monologului interior sondeazã
potenþialul personajelor, memoriile ºi
experienþele lor, fiind modalitatea stabilirii unei
afinitãþi între ele ºi cititor, a unei identificãri care
nu þine cont de timp, contexte sociale sau mode.

Oana BOGZARU (clasa a XII-a F)
ilustraþia articolului http://en.wikipedia.org
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Abisul Interior
Studiu de caz

Adina-Iuliana ENE

Ermetizarea lumii în interior - Zgomotul ºi furia de William Faulkner
Psihologic vorbind, Freud ne îndeamnã
sã „dialogãm” cu sinele fiindcã aceasta este
modalitatea de raportare nu doar la eul interior,
ci ºi la lumea exterioarã. Faulkner aruncã o altã
luminã asupra acestei forme de autocunoaºtere,
ermetizând exteriorul în eul interior, ajungând
pânã la iraþionalizare.
Romanul „Zgomotul ºi furia” este
împarþit în patru planuri narative, fiecare captând
zbuciumul interior al unui personaj. Cartea
descrie decãderea familiei Campson privitã prin
ochii celor trei fraþi ºi ai unui narator extern.
Niciunul din cei trei nu raþioneazã pe deplin, ci
neagã viitorul, ba chiar ºi prezentul, rãmânând
blocaþi în minþile lor, dialogând cu sinele, dar
renegând lumea. Practic, ei funcþioneazã într-o
deplinã dependenþã de o idee, întruchipatã aici
de sora sa Caddy. Prima secvenþã este
monologul lui Benjy, fratele idiot, fiul handicapat
al familiei Campson, cu toate cã acþiunea acestei
prime pãrþi se desfãºoarã într-o singurã zi - când
Benjy împlineºte 33 de ani. Mintea sa tulburatã
încurcã evenimentele ºi imagini din trecut reapar
în prezent. El este obsedat de imaginea lui
Caddy, care pentru el este partenerul de joacã
perfect, însã, personajul nu poartã un monolog,
în sensul deplin al cuvântului, ci dã drumul unor
voci înregistrate, unor discuþii memorate ºi
frânturi de conversaþii. Benjy devine astfel un
personaj – martor, o oglindã a tensiunilor din
interiorul familiei, a zgomotului. Furia e datã
tocmai de intercalarea imaginilor fãrã sens, de
textul fragmentat, incomplet pe alocuri ºi ilogic.
Monologul lui Benjy este cea mai obscurã parte
a romanului, cu frazãri pline de semnificaþii ºi
se observã cum acest idiot devine o oglindire a
unui prezent putred, consecinþa unui trecut
pãcãtos al familiei.
A doua secvenþã narativã aparþine lui
Quentin, fratele mijlociu ºi mândria familiei,
student la Harward. Dacã în prima parte,
viziunea lui Benjy e una teoretizantã, la distanþã,
care deplânge absenþa copilãroasei Caddy, între
ei fiind o relaþie de tipul mamã-copil, Quentin, pe
de altã parte se adânceºte în frustãri care devin
de ordin sexual, el având o pasiune incestuoasã,
obsedantã pentru sora sa. Aceastã obsesie
bolnavã, e un tip de memento pentru gloria
decãzutã a familiei Campson, Caddy fiind
singurul personaj atât de puternic încât sã fie
capabilã sã evadeze din tirania familiei. Mãritiºul
ei cu Sydny Head, îl face pe Quentin sã decadã,
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pânã ajunge la sinucidere. Monologul e bogat în
simþire, necunoscând convenþia, adâncindu-se
într-o confesiune istericã, a prea multor fapte.
Pentru el aceleaºi poveºti se pot sfârºi mereu
altfel, imaginând exteriorul în numeroase
ipostaze, fiind cenzurat în acelaºi timp de
conºtiinþã. Tulburãrile ºi nevroza lui Quentin sunt
evidente în pasajele în care el este implicat
emoþional, care tind sã treacã în iraþional, în timp
ce fragmentele cele mai raþionale par a fi cele
care nu au însemnãtate pentru sine.
Partea a treia este discursul lui Jason,
fiul cel mare, al unui om responsabil, însã cu
frustrãri personale, ducând o viaþã influenþatã
puternic de materialism ºi de puritanismul familiei
în care a crescut. Noua figurã paternã, dupã ce
tatãl alcoolic moare, preia întreaga familie,
ajungând sã perceapã lumea ca un târg; iubirea
pentru el nu e decât un contract, o tranzacþie la
fel ca orice alt sentiment. Monologul sãu devine
un discurs, o voce puternicã, misoginã,
arogantã, o stereotipie a Sudului American,
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oralitatea fiind parca unica faþetã a acestui
personaj lipsit de aproape orice scrupule, victimã
a goliciunii raþionale, obiective ºi reci a realitãþii.
Jason reechilibreazã balanþa deranjatã de
excesivitatea sensibilitãþii ºi subiectivitãþii fraþilor
sãi. El este pragmatic pânã la cinism, dând
impresia cã toate frustrãrile ºi dramele familiei
sunt imaginate de mintea inadaptatã a lui Benjy
ºi Quentin.
Ultima parte a romanului apare ca un
proces de clarificare de obiectivizare parþialã.
Dilsey este vocea naratorului, care cunoaºte
întreaga isterie având o viziune totuºi
incompletã, cu numeroase lacune. Aceastã
ultimã secvenþã apare ca o concluzie,
punându-se accentul pe arhitectura rece, o
siluetã înaltã, dar putedrã a clãdirii Campson, o
exteriorizare a interiorului.

Departe de acest ermetism e Caddy, un
„personaj – fetiº”, despre care Faulkner spunea
„continua sã fie prea frumoasã ºi prea
emoþionatã pentru mine ca sã-i reduc povestea
doar la ceea ce se întâmplã, ºi era mai pasionant
s-o vãd prin ochii alcuiva.” Ea este prezentã în
toate tablourile obsesive ale fraþilor, iar fiica sa
botezatã Quentin devine singura care
restabileºte într-un fel ordinea familiei, care
nega faptul cã a ajuns la final, decãzând in
mizerie. Quentin este singura slãbiciune ºi unicul
mod de umanizare a lui Jason, care o idolatriza
pe copilã, pe care ea îl loveºte în mândria sa de
bãrbat al Sudului - furându-i banii.
„Zgomotul ºi furia” poate descrie atât de
bine decãderea unei familii, condiþia inferioarã a
omului, dar în acelaºi timp deschide lumea
Sudului American cu tarele unei societãþi pe care
Faulkner a iubit-o pânã la obsesie.

Avangarda
Studiu de caz susþinut de elevii clasei a XII-a B, promoþia 2011
În cele „Cinci feþe ale modernitãþii”,
Mateiu Caragiale afirmã cã avangarda este
„mai radical, mai puþin flexibilã ºi mai dogmaticã”
decât modernismul, deºi ea „împrumutã practic
toate elementele de la tradiþia modernã, dar în
acelaºi timp le dinamizeazã, le exagereazã ºi
le plaseazã în contextele cele mai neaºteptate,
fãcându-le adesea aproape de nerecunoscut”.
Principiul de bazã al modernismului, dar
mai ales al avangardei, pare a fi lozinca lui
William Fleming : „Singurul lucru permanent
este schimbarea.”
Avangarda corespunde unei crize a
valorilor, a cãutãrii identitãþilor, a sensului
literaturii. Ea are ca punct de plecare negarea
radicalã a tradiþiei cultural-literare, ruptura,
termenul el final fiind inovaþia, aspiraþia cãtre o
absolutã înnoire a limbajului. Curentele artistice
ºi literare subordonate acestei titulaturi generice
sunt futurismul, cubismul plastic ºi literar,
expresionismul, dadaismul, constructivismul ºi
suprarealismul.
Miºcarea avangardistã româneascã a
cunoscut o întârziere faþã de cea europeanã,
ceea ce a dus la o difernþã de atitudine din punct
de vedere al modalitãþii de asimilare. Deºi la
începutul secolului al XX-lea cultura
româneascã pãrea întârziatã faþã de cea
europeanã, totuºi au existat reprezentanþi
români care au participat la avangarda
europeanã.
Studiul de caz efectuat pe curentul
avangardist a constat în detalierea tuturor
acestor elemente, cu aplicaþii practice de la
creaþie liricã specificã, pânã la exemple de
costumaþii adecvate curentului, prezentatã în
continuare.
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ªnur
Masaj Pasaj Blocaj
Palme Doarme Foame
Unghii Muchii Ochii
Zâmbet Scâncet Strigãt
Cutare Mâncare Culcare
Primire Iubire Neºtire
Cer Mister Eter
Braþe Aþe Clanþe
Fumuri Parfumuri Drumuri
Saltele Perdele Mãrgele
Vin Divin Mandarin
Vai! Rai Corai
Ninge Sânge Plânge
Suflare Miºcare Cântare
Dans Balans Suspans
Neant Constant Flotant
Citeºte Liniºte Pajiºte
Ploaie Înmoaie Odaie
Fior Picior Dor
Mãnuºã Uºã Pãpuºã
Buze Ursuze Meduze
Cere Tãcere Durere
Scorþiºoarã Feþiºoarã Nucºoarã
Foc Poc Disloc
Film Sublim Alcalin
Luminã Plinã Seninã
Energie Feerie Utopie
Copil Docil Mobil
Pozitiv Reflexiv Cognitiv
Dom OM Somn..

Roxana MANCAª
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Tehnici narative de construcþie a
personajului feminin în romanul interbelic
prof. Cristina CHIRIAC
Perioada interbelicã, marcatã de limite
reprezentate de cele douã rãzboaie, creeazã
ºi în istoria literaturii o epocã distinctã.
Schimbãrile sociale ale perioadei au fost
suficient de puternice pentru a crea o
schimbare ºi la nivelul vieþii spirituale.
Aceasta vine dupã ce primul rãzboi
stopeazã activitatea sciitoriceascã, vreme de
câþiva ani, lucru remarcabil prin sistarea tipãririi
cãrþilor, scoaterea revistelor, grupãrile literare,
cenaclurile se dizolvã. Un aspect de menþionat
este ºi faptul cã personalitãþile reprezentative
ale literaturii antebelice (ªt.O. Iosif, George
Coºbuc, Al.Vlahuþã, Al. Macedonski) nu mai
sunt, alþii (N. Iorga, O. Goga, C. Stere) se
depãrteazã de literaturã ºi intrã în politicã.
Configurarea unei generaþii este datã
de afirmarea unor scriitori mai puþin cunoscuþi
pânã atunci, cum ar fi: Camil Petrescu, Liviu
Rebreanu, Cezar Petrescu, Nichifor
Crainic , Lucian Blaga , Ion Pillat , Mihai
Ralea, George Cãlinescu, Ion Vinea,
Eugen Lovinescu . Ei au un rol decisiv în
cadrul miºcãrii literare iniþiate: vor întemeia
publicaþii ºi grupãri, creeazã ºi întreþin
polemicile rãsunãtoare ale vremii, reprezentate
de principalele orientãri ideologice.
Principala caracteristicã a întregii culturi
româneºti a acelor timpuri era tendinþa afirmãrii
universale: preocuparea accentuatã pentru
<<europeism>> ºi totodatã pentru valorificarea
regionalitãþii naþionale decurge din aceastã
tendinþã ºi ea imprimã vieþii spirituale interbelice
o notã proprie.
Una dintre grupãrile literare specifice
este cea din cadrul cercului Sburãtorul, ºi
pentru care, caracterul de grupare, cu orientare
ideologicã ºi esteticã proprie, a dat publicaþia
cu acelaºi nume (apãrutã pentru o perioadã
scurtã de timp, respectiv 1919-1921;19261927), cât, mai ales, cenaclul. Pe de o parte,
Sburãtorul relua ideea heliadescã a încurajãrii
talentului, arãtându-ºi interesul pentru cei ce
vin. Mai ales, însã, Sburãtorul va fi pentru o
adoptare largã ºi rapidã la noi a ultimelor formule
artistice din Occident, respectiv pentru
sincronizarea literaturii române cu spiritul
veacului. E. Lovinescu defineºte miºcarea
modernistã drept o miºcare ieºitã din contactul
viu cu literatura francezã mai nouã, adicã de
dupã 1880.
În virtutea reflexului antitradiþionalist
format, gruparea neagã tendinþele de utilizare
a rãmãºiþelor feudale din societate ºi respinge
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total izolarea ºi închistarea provincialistã. Acuza
principalã adusã ca urmare a acestei convingeri
era de distrugere a specificului naþional, cei de
la Gândirea (grupare tradiþionalistã) s-au
mobilizat (ca reacþie la tendinþa celor menþionaþi)
sã arhaizeze, sã ruralizeze ºi sã folclorizeze
forþat literatura.
Iatã unul dintre aspectele mentalitãþii de
la Sburãtorul care atrage atenþia în mod
deosebit asupra implicaþiilor raportãrii context autor-operã: Fãrã o personalitate puternicã,
operele literare rãmân în afara sferei valorilor,
dar nu trebuie ignorat faptul cã personalitatea
umanã presupune o intersecþie de sfere sociale
ºi notele diverse care o compun sunt sudate
într-un tot, iar a le distruge complet nu e niciodatã
posibil. Modernismul extremist, dezvoltat prin
activitatea cercurilor avangardiste, a fost primit
de Sburãtorul cu simpatie, unii dintre promotori
au frecventat iniþial gruparea lovinescianã,
exagerãrile avangardiste fiind considerate
consecinþe fatale ale sincronismului european.

grafica: Amalia GIUCLEA (VII)
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Vom detalia, mai ales, modelele narative ale
interbelicilor, insistând asupra inspiraþiei din
curentele europene, cât asupra construcþiei
personajului feminin ca proiecþie sau ca replicã
a personalitãþii scriitorului.
Dincolo de literatura închinatã þãranului,
opera lui M. Sadoveanu conþine de fapt, prin
formula esteticã a operei vãzutã ca regresiune
temporalã din faþa prezentului (atemporalitatea
ca salvare), teama scriitorului faþã de prezentul
pe care ca om este nevoit sã-l accepte. Femeia
în þara bãrbaþilor ”trãieºte în sãlbãticie, însã
ajunge cu mintea ce are de fãcut, faþã de o lume
necunoscutã pãºea cu sfialã. Vitoria încearcã
sa construiascã imaginativ în ce constã ordinea
administrativã spre care trebuie sã meargã ºi
pe care n-o cunoaºte.
Spre deosebire de critica lui G .
Cãlinescu ce limiteazã universul din Baltagul
la tanshumanþã (Vitoria nu creeazã ca personaj
corespondenþã cu mãicuþa bãtrânã ), A l .
Paleologu o “trimite” pe Vitoria spre Isis în
cãutarea lui Osiris. Uimitor este cã între
prezentarea fãrã ezitãri fãcutã de Vitoria ºi
realitate nu existã discrepanþe. În aceste condiþii
analepsa din deschidere (rememorarea de cãtre
Vitoria a petrecerilor satului unde Lipan spune o
legendã cu valenþe cosmogonice) nu se mai
repetã acum, nici prolepsa nu poate fi invocatã,
soluþia rãmâne o proiecþie mentalã bazatã pe
un psihologism tipic feminin ºi mai puþin pe
imaginaþie. Manolescu observã cã Antigona
provoacã ordinea existentã, din contrã, Vitoria
respectã aceastã ordine ºi o verificã pas cu pas.
O tehnicã despre care s-a apreciat cã cititorul
actual ar fi nemulþumit este introducerea
portretului prin vocea naratorului auctorial ºi nu
refacerea lui prin ochii Vitoriei; rãmân nesituate
în perspectiva subiectivã a personajului.
Opusul Vitoriei îl reprezintã-de exempluinstabilitatea amoroasã a Magdei, care îl aduce
într-o depresie gravã pe Tudor ªoimaru (în
lumea lui Sadoveanu, duplicitatea pe plan
sentimental nu este acceptatã): Ea l-a privit fãrã
sã clipeascã [....] ºi atât i-a zis: Nu mi-ai fost
drag, iar pentru dragostea mea pot sã mor!
Spusele ei le înfãptuieºte Marga din “Fântâna
dintre plopi”. Femeia ce trãieºte drama
destrãmãrii dragostei sale, pentru cã omul pe
care îl iubeºte se cufundã în noroiul târgului,
este eroina din Floare ofilitã, Maria Stahu din
Apa morþilor, Locul unde nu s-a întâmplat nimic.
Prin lamentaþiile eroinelor sale, Sadoveanu se
depãrteazã de mãrginimea mic-burghezã,
zguduirea de dramele banalitãþii apare la fel ca
ºi la Cehov: “Îmi pipãi fruntea lovitã. ªi parcã
toatã fiinþa ei truditã pornea un îndemn de
hotãrâre ºi ca într-un fulger se vãzu în fundul
fântânii cu capul zdrobit, ºi pe acei care o
chinuiesc, pe toþi împrejur, cântând cu spaimã
în fund, de acolo de unde moaºa îi privea cu
ochii îngheþaþi .” Femeia devine, astfel, o
proiecþie a propriei percepþii.
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Femeia ce corespunde lui Moº Costache
a lui Cãlinescu , deci creatã în manierã
balzacianã, este eroina din nuvela Faceri de
bine, care fãcând avere urmãreºte sã-ºi mãrite
fata dupã un funcþionar. O duºmãnesc atât fiica
(vitregã), dar ºi ginerele, însã femeia îºi ucide
ginerele venit sã o batã cum obiºnuia, lovindu-l
în frunte cu fierul de cãlcat. Ca ºi celelalte
personaje, eroina din proza sadovenianã nu
prezintã feminitatea, individualitatea, ci este
conceputã drept simbol al diferitelor tipuri de
lumi, medii sociale în care este proiectatã.
Spre deosebire de lumea sadovenianã,
la Rebreanu lumea e una desacralizatã,
apreciatã prin oglinda formulei realiste, este una
a realismul dur cum îl numea ºi O vv.. S .
Crohmãlniceanu, fiind remarcat, în primul rând,
prin funcþia naratorului obiectiv. Nuvela prezintã
modele feminine cu poziþii diferite în spaþiul rural,
descris, mai ales, prin aspecte familiale: fata
bogatã care ajunge nevasta chiaburului (Fapt
divers); femeia care a fost întreaga sa viaþã
roabã bãrbatului, urându-l ca pe un duºman de
moarte (Nevastã).
La mãrturisirea femeii, fãcutã la moartea
bãrbatului ei, considerentele colective tind spre
teama ca femeia sã nu-ºi piardã minþile: “-Minþi!...
Minþi!... Toþi minþiþi! Nu mi-a fost drag! Mi-a fost
urât, mi-a zdrobit viaþa, nu-l rãbda pãmântul!...”;
“-Tare mi-e fricã sã nu-ºi piardã minþile sãrãcuþa,
cã prea i-a fost drag...”
Anticipând, ca ºi fata din Fapt divers
divers,
pe Ana lui Ion, din romanul cu acelaºi nume,
Saveta din nuvela Ofilire
Ofilire, fata unui þãran sãrac
s-a încurcat cu bãiatul popii, iar acesta, se aude
cã se va însura. Înnebunitã de gradul ruºinii ce
o aºteaptã se azvârle în iaz. Din altã categorie
socialã, dãscãliþa Aglaia (Dintele) este drama
femeii care conºtientizeazã cã îmbãtrâneºte.
În roman, drama femeii este ilustratã în
primul rând prin Ana lui Vasile Baciu (Ion). Este
diferitã de celelalte femei din Pripas: de Laura,
Ghighi, de soþia învãþãtorului Herdelea, care fac
parte din altã pãtura socialã, dar ºi de celelalte
din lumea ei, care nu-ºi conºtientizeazã drama
ºi, în consecinþã, n-o trãiesc. Când înþelege cã
pentru Ion ea a fost doar instrumentul prin care
el a obþinut pãmântul lui Vasile Baciu, decide sã
se spânzure. Oricum, pentru Ion, cât ºi pentru
Vasile Baciu încetezã sã mai reprezinte o fiinþã
umanã; pentru cel dinainte este sclavã, iar pentru
al doilea este o roabã. Rosturile sociale ce i sau rezervat sunt cele subliniate ºi de
Crohmãlniceanu, Cãlinescu, de aducãtoare de
zestre, o nãscãtoare de copii ºi un animal de
muncã. Starea sa psihicã din scena patibulãrii
este redatã de un narator omniscient
(perspectiva din spate),deci nu prin introspecþie,
printr-un flash-back. Scena este pregãtitã cu
minuþiozitate, reprezentând o validare pentru
personajul pacient: “Limba i se umflã, îi umplu
gura, încât trebui s-o scoatã afarã. Apoi un fior
o furnicã prin tot corpul, simþi o plãcere grozavã,
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ameþitoare, ca ºi când un ibovnic mult aºteptat
ar fi îmbrãþiºat-o cu o sãlbãticie ucigãtoare
[...].Ca o fulgerare îi mai trecu prin creieri
noaptea, cuptorul, durerea, plãcerea..Pe urmã
toate se încâlcirã..Ochii holbaþi nu mai vedeau
nimic. Doar limba creºtea mereu sfidãtoare ºi
batjocoritoare, ca o rãzbunare pentru tãcerea
la care a fost osânditã toatã viaþa.”
În schimb, Laura ºi Ghighi (ca odinioarã
dãscãliþa) trec prin rolul fetei cuminþi de familie,
trãindu-ºi câte o scurtã poveste sentimentalã.
Zenobia este soacra cicãlitoare, Savista e
personaj colportor, Florica e fata frumoasã ºi
sãracã, diferitã total de Ana. Personajele au
substrat autobiografic, dupã cum însuºi scriitorul
mãrturiseºte, Ana din roman fiind Rodovica din
satul natal, fiicele învãþãtorului-surorile sale etc.
Din intenþia de a face literaturã analiticã,
autorul prezintã în Adam ºi Eva ideea
metempsihozei, vãzutã ca modalitate de
împlinire a spiritului: Toma Novac, profesor de
filozofie expune eroului teoria sa, cartea
prezentând apoi cele ºapte existenþe ale eroului;
în cautarea complementului feminin, iubirea
vieþii. Recunoaºterea ei era posibilã prin
întâlnirea privirilor. Femeia devenitã pretext al
nevrozelor, provocând gelozie este ucisã. În
Ciuleandra, Puiu Faranga, bãiat de boier stãpânit
de vechi pãcate atavice se îndrãgosteºte de o
þãrancã se cãsãtoreºte cu ea ºi o trimite în
strãin[tate pentru a deveni educatã, cizelatã,
apoi fermecãtoarea doamnã Faranga, dar întrun acces de gelozie o sugrumã.
Sondajul psihologic adânc este deschis
la noi în literaturã de Hortensia PapadatBengescu . Personajele cãrþilor Hortensiei
Papadat-Bengescu se detaºeazã datoritã
existenþei lor autonome, dar nu conteazã eºecul,
cât strãrile sufleteºti, procesele morale,
sentimentele, nevrozele. Prin ele, mai ales cele
feminine, se face analiza unor cazuri: Elena
Drãgãnescu, Coca Aimee, Ada Razu, buna
Lina, Nory feminista, Sia, Anitta Pascu.
Amorul intimidat de convenþii îl reprezintã
Elena Drãgãnescu; amorul calculat, cinic, pânã
la neruºinare - Ada Razu. În Drumul ascuns,
Lenora, bolnavã de cancer, se îndrãgosteºte de
doctorul ei. Cazul culmineazã cu acela al CocãiAimeé, care se pregateºte sã-i ia locul mamei
sale. Eroii prozei sale sunt plasaþi în mediul
citadin. Femeia cultivã locul, foloseºte la
maximum avantajele civilizaþiei. Textele autoarei
sunt introspecþii ale sufletului feminin, dechis cu
poftã senzorialã spre lume. Iatã o apreciere a
Ov.. S. Crohmãlniceanu : “ Autoarea iºi
lui Ov
ascultã cu atenþie trupul, îºi pândeºte reacþiile,
îi trãieºte cu intensitate si satisfacþie!” În
Femeia în faþa oglinzii, personajul contureazã
un univers particular feminin: Manuela vorbeºte
cu o plãcere mare de clipele în care, în faþa
oglinzii, îºi scoate ciorapii de mãtase neagrã,
îºi alege bijuteriile, parfumul, pieptãnãtura.
Dialogul dintre femei este ilustrat de Alina ºi
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Manuela ºi este centrat pe dragoste ºi bãrbaþi.
Sunt analizate conºtiinþele unor femei care se
plictisesc, lâncezesc în alcovuri, cutreierã
magazinele dupã cumpãrãturi de lux, sunt
permanent preocupate de serate, baluri.
În Balaurul apare jurnalul intim al Laurei,
sorã de caritate în timpul rãzboiului, ceea ce
înseamnã cã acest lucru nu lipseºte din sfera
preocupãrilor feminine. Laura încearcã, privind
suferinþa de pe chipurile soldaþilor rãniþi, sã uite
drama personalã din urma deziluziei amoroase.
Femeia descoperã mizeria spitalelor de
companie, spaima de moarte, moartea însãºi:
Eram acum în taina laboratorului, în miezul
mãruntaielor, acolo unde Balaurul mãnâncã ºi
mistuie. Nu mai erau de simetrie. Se grãmãdeau
în durere unii peste alþii, se târau de la unii la
alþii, se dezlegau de pansamente unii peste alþii,
se legau iarã...se strecura cu cot ºi în genunchi
ca sã nu calce pe trupuri. Aburul aproape opac,
combinat din alcoolul substanþelor medicale, din
respiraþia bolnavilor, din filtrul perfid al rãnilor era
nerespirabil.
Femeia nevoitã sã suporte obligaþiile
familiale este Gina, soþia lui Dinu Delescu cel
cu ºanse de a ajunge deputat, cea pe care o
jigneºte sclavia la care o condamnã relaþiile
maritale. Mimi este personaj raisonneur, prin
vocea ei se redã tot ce se întâmplã la Prundeni.
Menþionãm cã personajele nu sunt construite pe
baza factologiei, ci cu scopul analizei
psihologice a cazurilor pe care le reprezintã.
Datele se adunã pe mãsurã ce romanul
înainteazã. În concluzie, arta de a face
personajul este de a-l face cu atât mai familiar
cititorului, cu cât revelaþia caracterului sãu îi
tãinuieºte acestuia surprize.
Literatura lui Camil Petrescu ia mai mult
înfãþiºarea unei experienþe spirituale cu înclinaþie
spre secretizare. Eroii camilpetrescieni sunt
intelectuali ºi prin ei se prezintã condiþia tragicã
pe care o cunoaºte activitatea spiritualã în
interiorul societãþii burgheze. Personajul feminin
la Camil Petrescu este expresie a percepþiei
unei lumi, de o imbecilitate sumbrã, ce refuzã a
recunoaºte importanþa intelectualului. În Ultima
noapte... între cei doi soþi nu existã o comunicare
sufleteascã realã. Obiectul pasiunii lui
Gheorghidiu îl reprezintã o femeie frumoasã, dar
comunã, dovedind preocupãri banale, dar, mai
ales egoism ºi suferinþã. Ela frecventeazã
cursurile universitare, seminariile þinute de
Gheorghidiu nu din curiozitate, ci din gelozie.
Expunerea principalelor sisteme de filozofie, pe
care e invitat sã o facã în patul conjugal, are
rolul de a permite pãtrunderea în intimitatea
gândirii eroului. Dragostea ia un aspect
acaparator, devorant, dar trece ºi de partea
cealaltã a bãrbatului.
Gelozia se amplificã la nivelul conºtiinþei
lui Gheorghidiu: din cel urmãrit, devine cel cu
drame sentimentale: “Cea mai dureroasã
împrejurare pentru mine a fost masa de searã
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din ajunul plecãrii. El s-a rãtãcit, întârziind de
data aceasta cu o brunã
micã ºi
neastâmpãratã, în timp ce toþi se aºezau la
masã, nevasta mea acum langã mine. Un fost
ministru, mare podgorean de aici, care ar fi vrut
sã stea probabil, de vorbã cu ea la masã, a
ocupat locul liber din dreapta ei, neºtiind cã e
rezervat!” Femeia nu este numitã, este menþinutã
într-un anonimat superior ºi misterios. În
momentul în care, coborâtã de pe soclu se
amestecã în gloatã, în societatea mediocrã,
frivolã, plinã de conveniente, este numitã Ela.
Personajul feminin este descris din
perspectiva protagonistului, schimbãrile sale
comportamentale nu oferã siguranþa realitãþii, a
observaþiei directe. Mai întâi este un prototip al
iubirii absolute, portretul ei conturându-se prin
lexeme din câmpul semantic al frumosului, iar
în cea de-a doua, abundã cele din sfera
amalgamului: “ femeia”, “ailaltã”, “grasã”,
“acrealã” . Construcþia personajului feminin are
la bazã “flash-back-ul” ce favorizeazã analepsa,
totul aparþinând perspectivei subiective,
autodiegetice, insã urmarea rãmane, totuºi,
ulterioarã.
Interesantã este observaþia lui Nicolae
Manolescu privind atitudinea faþã de femeie
prezentatã în opera lui Camil Petrescu: “Un
mare fel de a privi ºi de a vorbi despre ea, ªtefan
Gheorghidiu ºi Fred sunt niºte senzuali lucizi,
contemplatori ai trupului feminin ºi dezertori
neobosiþi despre misterele lui.” De aceea, unul
dintre lucrurile predilecte ale acþiunii din romane
este patul.
De remarcat este surprinderea
misoginã, ce poate fi socotitã cu concepþia
eroticã a romancierului. În Patul lui Procust
cuplurile stau sub semnul a douã enigme, una
fiind reversul celeilalte: Ladima îºi pierde capul
pentru o femeie vãdit inferioarã, se sinucide –
probabil - din cauza ei, presupunându-se cã din
aceastã cauzã, iar Fred se aratã în stare sã
pãrãseascã o femeie care-i este superioarã,
probabil sinuciderea având la bazã motivul
acesta, grijuliu ca ºi Ladima pentru imaginea
sa.
Indiferent de esenþa sa, femeia este
construitã aºa cum este perceputã : Emiliasemi-prostituatã este vãzutã de Ladima- fire de
artist- drept model de sensibilitate ºi moralitate.
ªi lumea ºi personajele ce o populeazã sunt
consecinþe ale metodei narative proustiene ºi
bergsoniene.
Vocaþia balzacianã, mãrturisitã de altfel,
a lui G e o r g e C ã l i n e s c u construieºte
personajele în jurul unei moºteniri, paternitatea
fiind totuºi, cea mai directã expresie a creaþiei.
Otilia e, înainte de toate, o enigmã, atât pentru
Felix, cât ºi pentru Pascalopol (ambii
mãrturisesc acelaºi lucru). Este rafinatã, cultã,
superioarã, dezinteresatã de moºtenirea lui Moº
Costache, interesatã fiind însã de o poziþie
socialã onorabilã. Alegerea (explicaþiile din
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scrisoarea lãsatã lui Felix) între Felix ºi
Pascalopol misterul vieþii, o filozofie a
biologicului.
Opusul e Aglae-rapace, dispreþuieºte
intelectualii, însã pentru Otilia, Aglae e o
adevãratã întruchipare a tot ceea ce reprezintã
ideea de vitregie faþã de relaþia paternalã.
Personajul, dovedeºte depãºirea modelului
balzacian prin complicaþia interioarã, strãinã
aceluia : firi anxioase, silite de mediul social
sã-ºi construiascã existenþa în defensivã. De
aceea apar în carte „mai multe Otilii, în funcþie
de raportarea la ceilalþi: tehnica reflectãrii
poliedrice”. În Cartea nunþii, Vera ilustreazã un
tip de femeie ce nu doar oferã realizare totalã
cuplului, dar ºi, dupã titlu, ideea mariajului fericit.
Galeria femeilor din Casa cu molii ilustreazã
bazele absolute în care s-ar înscrie, pe un alt
nivel, Aglae. Femeia celibatarã este cea care
spioneazã, rolul ei fiind preluat de Aglae ºi
Aurica.
Observaþiile care trebuie punctate ca
urmare a acestui periplu sunt cã viziunea
autorului asupra personajului feminin diferã de
la autor la autoare, iar modul în care este
construit þine de evoluþia (tehnicii de construcþie)
literaturii spre o sincronizare, ce tinde spre una
totalã (modelul balzacian, proustian, flaubertian,
gidean, stendhalian).
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Timpul istoric nu aduce uitarea
prof. Carmen A
TARCICOV
AT
Dintr-o altã etapã a reformãrii
învãþãmântului românesc dateazã opþionalul
intitulat „Istoria evreilor, Holocaustului”. Cu o
structurã flexibilã ºi un manual mai mult decât
interesant, acest curs a rezistat peste timp, fiind
în continuare în atenþia elevilor.
Aceastã continuitate se sprijinã pe trei
piloni: elevii, profesorii (Adrian Atarcicov ºi
Carmen Atarcicov) ºi Comunitatea evreilor din
judeþul Vrancea, reprezentatã de preºedintele
Mircea Rond.

Memorialul Holocaustului- Berlin

Reluarea tematicii despre istoria
poporului evreu ºi Holocaust, în fiecare an
ºcolar, de aproape un deceniu, a fost posibilã
prin implicarea elevilor în toate fazele acestui
proiect. Dacã profesorii asigurã suportul teoretic,
elevii contribuie esenþial la alegerea ºi
desfãºurarea activitãþilor, într-o abordare
interculturalã ºi de asimilare a unor valori
ºi idealuri compatibile doar cu practici ºi
convingeri umaniste ºi democratice.
Acþiunile noastre au vizat nu numai nivelul
cognitiv ºi cel axiologic, ci au încercat sã
gãseascã o cale cãtre suflete, sã
consolideze personalitãþi adolescentine,
sã verticalizeze caractere ºi, mai ales, sã
provoace întrebãri ºi atitudini. Ne-am dorit
ºi ne dorim ºi pe mai departe sã fim
receptaþi ca unii dintre aceia care
omogiazã viaþa, respectã demnitatea fiinþei
umane, promoveazã toleranþa, cautã
adevãrul ºi binele, fie elev ºi relative, fãrã
a renunþa la interpretarea cu spirit critic a
izvoarelor istorice.
Manifestãrile dedicate principalelor
sãrbãtori laice evreieºti, Hanukkah ºi
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Purim, cât ºi comemorarea unor evenimente
cruciale pentru poporul evreu, în secolele XIXXX, mai cu seamã dezvãluirea dimensiunilor
odioase ale Holocaust-ului au permis tuturor,
elevi ºi profesori, organizatori, participanþi ºi
invitaþi o abordare complexã intracurricularã, ºi,
de ce nu, transcurricularã.
Conþinuturile presupun cunoºtinþe de
istorie, religie, filosofie, doctrine politice,
literaturã, arte º.a, fiind prezentate pe suport
electronic, sub forma filmului documentar ºi
artistic, prin muzicã ºi dans, poezie ºi
legende, expoziþii, panouri tematice,
reprezentãri de artã plasticã sau artã
culinarã.
Elevii ºi profesorii de la C.N.U. au
fost premiaþi de Comunitatea Evreiascã ºi
la concursurile naþionale dedicate
Holocaust-ului, remarcaþi de oficialitãþile
Comunitãþii Evreilor din România ºi felicitaþi
de ambasadorul statului Israel, aflat în
vizitã la Focºani în decembrie 2010. Dintre
cele mai apreciate activitãþi poate fi
menþionatã conferinþa dedicatã primelor
congrese sioniste, desfãºurate la Focºani
(prof. Adrian Atarcicov) ºi excursia
organizatã în Polonia, la Auschwitz, în luna
iulie 2011 de prof. Carmen Atarcicov
împreunã cu un grup de elevi ai C.N.U.
Impactul cumplitului lagãr
depãºeºte orice ar putea fi exprimat prin cuvinte.
Acest loc fantomatic în care timpul a încremenit
genereazã o atmosferã apãsãtoare, compasiune
ºi revoltã totodatã, lacrimi ºi groazã, ºocheazã
ºi te determinã sã reflectezi asupra a ceea ce
poate însemna sã fii om.

Memorialul Holocaustului
Berlin
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Auschwitz
1941... anul în care teroarea începe, în de altfel ºi deviza de la intrare anunþã acest
care visele ºi destinele încep sã fie mãcinate lucru: „Arbeit macht frei” -”Munca te elibereazã”.
în furtuna numitã Holocaust. Milioane de evrei
cãlãuziþi spre o poartã falsã a
edenului pãºesc cu zâmbetul pe
buze, cu speranþa în suflet spre o
nimicire asemãnãtoare focului din
infern. Cuvintele nu pot descrie
groaza,
furia,
neputinþa,
dezamãgirea de a pierde libertatea,
revolta ºi mai apoi pierderea vieþii.
Nu ºtim ce este mai rãu, sã împingi
trupul seamãnului tãu în cuptor sau
sã intri chiar tu în el, sã fii cel care
ucide sau cel ucis? De partea cui
e mai bine? Existã oare bine? Ce
este binele?
Auschwitz este un complex
de lagãre de concentrare ºi
exterminare al Germaniei naziste
Intrarea principalã - Auschwitz
unde au fost exterminaþi ºase
milioane de evrei; este un loc
Oamenii deveneau acolo doar simple foi,
înfiorãtor în care ºi astãzi se aud þipetele numere care la un moment dat erau ºterse din
disperate ale mamelor ce îºi lãsau copii din aceleaºi cataloage cu ajutorul camerelor de
braþe, un loc în care nici mama, nici tata nu gazare care în viziunea lor erau doar duºuri, un
existau... nu exista decât o egalitate cruntã, mod de a scãpa de murdãria excesivã pe care
muncã ºi moarte, nimic intermediar, niciun o vedeau doar germanii.
sentiment în plus care sã aline sufletele
De ce toate astea? De ce atâta urã?
fantomatice ale unor eroi ce n-au fost declaraþi. Hitler considera rasa evreilor o rasã inferioarã
Poate cã urmele lãsate sunt un avertisment, un rasei nemþilor, aºadar a început seria de
semnal de alarmã cã istoria nu trebuie sã se persecuþii odatã cu crima pe care a sãvârºit-o
repete, cã vieþile noastre nu înseamnã doar un evreu asupra unui angajat al ambasadei
muncã ºi un cuptor la final, ci înseamnã libertate. Germaniei la Paris ºi culminând cu „noaptea de
Exista copilãrie la Auschwitz? Nu, nu cristal”.. noapte în care cioburile de la geamurile
exista. Existau doar oameni mici, o forþã de pravãliilor ºi caselor devastate de naziºti
muncã slabã, dar care pe termen scurt era luminau intens pe pãmântul de sânge reflectând
destul de profitabilã. Copii, estimaþi ca numãr la doar chipuri îngrozite ºi moarte.
un milion ºi jumãtate, munceau ca ºi adulþii,
Poate acum, Auschwitz-ul pare doar un
uitând întru-un sertar închis al minþii pãpuºile, muzeu, un loc în care te fascineazã ºi te
maºinuþele ºi inocenþa. Dacã era vorba de copii oripileazã în acelaºi timp strategiile fãcute pentru
mai slabi sau de bebeluºi, pur ºi simplu erau moarte. Rãceala zidurilor în contrast cu
exterminaþi, ei neputând munci, iar gemenii erau verdeaþa ce împrejmuia locurile, trimite spre
folosiþi pentru experimente. Era imposibil sã Grãdinã, însã Edenul era unul întors; locul acela
numeºti viaþã ºi cu atât mai mult copilãrie ne-a fãcut sã vedem viaþa altfel, sã valorificãm
perioada aceea neagrã în care focul din poate mai mult libertatea ºi sã o apreciem. Doar
ºemineul casei nici mãcar nu mai îndrãznea sã ideea cã în locul lor am fi putut fi noi, ne-a fãcut
mocneascã. Copiii „crescuþi” acolo nu-ºi puteau sã ne cutremurãm, sã ne dorim viaþa pe care o
mãcar imagina copaci, râuri, ci doar ziduri, avem. În fond Auschwitz-ul, pe lângã o serie de
mãrturie fiind chiar relatarea unui copil de numai clãdiri imense, este un mormânt, un mormânt
ºase ani „Zidul a fost dintotdeauna aici?” sau verde peste care steaua lui David nu va înceta
„De ce evreii sunt mai rãi decât ceilalþi? Pot sã sã strãluceascã niciodatã.
devin un neevreu, sau sunt obligat sã rãmân
Roxana BOT ºi Andreea CHIRIAC
evreu toatã viaþa?”
Ce însemna de fapt viaþa în lagãr? Nu
clasa a X-a G
se poate da o definiþie, totul se reduce la muncã,
ilustraþia articolului http://en.wikipedia.org
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Concursul “Ce Ne Uneºte”
În perioada 15 noiembrie – 10 decembrie 2011 Colegiul Naþional „Unirea” ºi Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii au organizat concursul „Ce Ne Uneºte”. Proiectul
ºi-a propus dezvoltarea capacitãþii de creativitate a elevilor prin organizarea acestui concurs
care sã surprindã percepþiile lor asupra fenomenului discriminãrii, pe de o parte, ºi sã promoveze
principiul diversitãþii ºi al egalitãþii de ºanse, pe de altã parte. Au fost secþiuni pentru eseuri,
fotografii ºi scurt-metraje, cele mai bune lucrãri obþinând premii consistente. Un merit deosebit
în organizarea ºi promovarea acestui eveniment, care se doreºte permanentizat, l-a avut Dora
Mãrgãrit, absolventã CNU, în prezent director de cabinet al preºedintelui CNCD.

EMBLEMA DISCRIMINÃRII
premiul I - secþiunea ESEU
Ca ºi epicentru al gândirii bazate pe
excludere, discriminarea se naºte din
supraaprecierea propriei fiinþe ºi a genului din
care face parte aceasta, având ca scop exilarea
individului ºi includerea sa într-o categorie
inferioarã celei din care provine instanþa care
„marginalizeazã”. O metodã foarte bunã de
combatere, dar, mai ales, de prevenire a acesteia
este renunþarea la slãvirea eului ºi cunoaºterea
celorlalte tipuri ºi caractere existente.
Analizând personalitatea fiecãrei fiinþe
umane, se va remarca întregul demers de
întipãrire a eului propriu ºi a trãsãturilor specifice
acestuia în mentalitatea celor din jur, tocmai
pentru expansiunea calitãþilor individului. În acest
demers, un rol important îl poartã opinia publicã
ce reprezintã, dacã e sã îi citãm pe Septimiu
C h e l c e a ºi P e t r u I l u þ („Enciclopedie
psihosociologicã”), „procesul psihosociologic
interactiv de agregare a judecãþilor evaluative,
atitudinilor ºi credinþei referitoare la o problemã
socialã ale unui numãr semnificativ de persoane

premiul I - secþiunea fotografie
Oana Dragomir (XI C)
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care se exprimã verbal deschis”. Hybrisul ºi
manipularea efectivului social se tranformã,
odatã cu lãrgirea orizontului personal, în
discriminare, ea devenind astfel o consecinþã a
aplicãrii stereotipiilor ºi a prejudecãþilor ce, odatã
introduse în universul conºtiinþei umane, au o
mare aplicabilitate în domeniul de referinþã. Se
poate spune cã existã o origine de naturã
religioasã a acestui fenomen, însã motivul nu îl
reprezintã discriminarea, ci diferenþierea. În
Vechiul Testament, este vorba despre
diferenþierea celor douã genuri ºi individualizarea
celor douã segmente umane. Tocmai de la
Genezã
Genezã, femeia a fost consideratã inferioarã
bãrbatului, dar nu numai din cauza descendenþei
sale din Adam, ci ºi pornind de la Marea
Greºealã. În toate riturile, ea apare, la suprafaþã,
ca un element sacru, însã ajungând la stratul
de adâncime, se observã excluderea ei din
anumite ceremonii. Cauza este înfãþiºatã de
apartenenþa ei la o clasã în care abstinenþa ºi
secretul sunt nule din punct de vedere etic. Dacã
e sã luãm în considerare „Epopeea lui
Ghilgameº”, extragem un punct de referinþã
elocvent în cultul mesopotamian: femeia, soþia
lui Ut-Napiºtim, îi dezvãluie marele secret al
eternitãþii lui Ghilgameº, un muritor. O altã
cauzã o reprezintã vechile credinþe; conform
dialogului „Timaios” al lui Platon, bãrbaþii care
pãcãtuiau erau transformaþi, în viaþa
urmãtoare, în femei. Deºi toate acestea au
un caracter mitic ºi se referã doar la
dicriminarea femeilor, ele ilustreazã ºi
construiesc motive ale tuturor formelor de
excludere.
Pornirea de la un anumit specific etnic,
religios ori, pur ºi simplu, de la un caracter al
unui grup social manevreazã conºtiinþa
universalã; pânã la urmã, ea va fi determinatã
sã accepte prejudecãþile ºi sã îi marginalizeze
pe indivizii altor specii umane. Exemplele sunt
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multiple: membrii grupului paria din India, care
cuprindea persoanele cu handicap, deþinuþii ºi
foºtii deþinuþi, nu aveau voie sã frecventeze
aceleaºi locuri ca ºi cei din celelalte caste, nu
le era îngãduit sã îi priveascã ori sã îi atingã pe
aceºtia. Din fericire, sistemul a fost abolit.
Rasismul, etnocentrismul ºi toate celelalte forme
de discriminare au ca scop construirea unui
mare ego al grupului social „superior” ºi,
îndeosebi, exilarea tuturor celor care se opun
acestuia. În esenþã, piramida socialã trebuie sã
aibã în vârf omul sau categoria socialã care
deþine toate calitãþile la superlativ. De ce Hitler
a promovat antisemitismul lui Wilhelm Marr? De
ce a apelat la motivul xenofobiei pentru a explica
dorinþa sa arzãtoare de a construi rasa arianã,
cu un sânge pur ºi o inteligenþã excepþionalã?
În concepþia sa, germanul ar fi trebuit sã devinã
strãmoºul mitic al acesteia. Omul, discriminând,
nu îºi dovedeºte altceva decât setea sa barbarã
de a se autoproclama ca instanþã superioarã.
În acest mod, se contureazã starea sa primitivã,
care încã nu a descoperit focul ºi Marea Moralã.
Dacã se va renunþa la concepþia greºitã
a discriminãrii, se va ajunge la o existenþã
unitarã, fãrã prejudecãþi legate de elementele
negative ale unui anumit caracter. Una dintre
metode este, bineînþeles, abolirea cultului
propriu. Este timpul sã fie exilat nu individul, ci
stereotipul, adicã acele idei bazate pe
conformism. În prezenþa discriminãrii, omul sau
membrii unui grup se vor simþi nu numai
marginalizaþi ºi inferiori, ci vor fi ºi copleºiþi de
emoþiile ºi sentimentele negative exprimate de
cei din jur. Discriminarea, în esenþa ei,
presupune conformarea la un set de reguli
impuse de o instanþã superioarã. Însuºi
nonconformismul unei clase include aceastã
conformare la propriile legi. Deoarece duce la
depersonalizare, la atingerea unui moment în
care eul primordial nu va mai domina, se poate
impune în familie o idee care sã evidenþieze rãul
realizat de excluderea unor indivizi din societate.
În cadrul unor state, este evidentã linia care
condamnã discriminarea, însã, acesta fiind un
act mai mult moral decât fizic, societatea îºi
strigã dreptul de „a-i urî pe alþii”. ªtergerea trufiei
ºi a scopului acesteia intervin ca cea mai bunã
metodã de combatere a discriminãrii. Întrucât
esenþa psihologicã marcheazã ºi porneºte
întregul proces, este nevoie ca valoarea umanã
sã afle modele care executã contrariul
(bineînþeles, dacã ele existã) sau sã se
autoconvingã de efectele marginalizãrii. ªi, cum
puterea cuvântului este divinã, se poate realiza
un exerciþiu de îmbunãtãþire a relaþiilor cu cei
excluºi. De exemplu, repetarea contiunã a
posibilitãþii de a deveni, în cele din urmã, cel
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„inferior” va afecta mentalitatea ºi va determina,
dacã nu renunþarea, mãcar abþinerea de la
discriminare. În cazurile considerate în rândurile
anterioare, se poate face abstracþie de
societatea din prezent ºi se poate presupune
virtual, însã simbolic, probabilitatea unei lumi în
care bãrbaþii vor fi discriminaþi, respectiv a unei
ere în care „membrii” paria ºi, în general,
persoanele afectate în acest mod (fizic sau
psihic) vor domina Pãmântul, luându-ºi revanºa
prin excluderea celorlalþi. Astfel, se va cunoaºte
caracterul contrar ce va rãmâne de sine stãtãtor.
Împlinirea acestei morale nu trebuie sã fie
examinatã ca un cod foarte riguros de legi, ci
trebuie consideratã o privire asupra a ceea ce
existã dincolo de fereastra proprie. O rapidã
uniformizare a trãsãturilor grupurilor discriminate
poate fi atinsã ºi prin cunoaºterea modului de
trai. Citirea, informarea, dar mai ales
comunicarea (prin scrisori, Internet ori cãlãtorii)
cu un membru exclus duc la formarea spiritului
reformator ºi la abolirea oricãrui sistem de
prejudecãþi.
În concluzie, considerând din propriul
unghi de vedere fenomenul de discriminare ca
având efecte negative, se vor revaloriza
caracterele indivizilor excluºi ºi se va înþelege
binele trãirii în comun indiferent de specia umanã
prin asimilarea lor.

Beatrice-Maria ALEXANDRESCU
clasa a IX-a A
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Textele de mai jos sunt o parte din ceea ce i-a adus Ioanei Alexandru
cea mai mare performanþã la limba ºi literature românã realizatã de cineva în istoria de
146 de ani a liceului ºi, din câte ºtim noi, ºi din istoria judeþului Vrancea

Faza naþionalã – Premiul I
II. SCRIERE DESPRE TEXTUL LITERAR
Redacteazã un eseu, de 1-2 pagini, în care sã prezinþi viziunea celor doi scriitori despre lumea în
schimbare, aºa cum reiese din cele douã fragmente de roman care evocã perioada de dupã al Doilea Rãzboi
Mondial. (În subiectele date, se stabileau de asemenea ºi reperele literare: Lucian Blaga – “Luntrea lui
Caron” ºi George Cãlinescu - “Scrinul negru”)
III. SCRIERE IMAGINATIVÃ
Redacteazã o compunere, de 1-2 pagini, în care sã imaginezi un dialog între Lelia (din „Luntrea lui
Caron” de Lucian Blaga) ºi Filip Hangerliu (din „Scrinul negru” de George Cãlinescu), pe tema inadaptãrii
sociale disimulate în adaptare.

II. În urma Primului Rãzboi Mondial care
a ºocat omenirea, o pace definitivã era prezisã,
nu se putea imagina repetarea atrocitãþilor.
Acestea nu au fost desigur, repetate, al Doilea
Rãzboi Mondial scriind o carte mult mai crudã
despre potenþialul de urã al oamenilor ºi despre
puterea acestora de a se autodistruge. Definiþia
pãcii ca perioadã între rãzboaie a fost
confirmatã, dar valori ca binele ºi adevãrul au
fost distorsionate. Pentru a vindeca lumea de
þara conflagraþiilor, avangardiºtii propuneau
detaºarea completã de trecut, amputarea din

fotografie: Andreea BRA
TIE (IX G)
BRATIE
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încheieturã a membrului afectat, mai eficient sa dovedit însã un tratament progresiv prin
analiza rãnilor ºi construirea pe bazele culturii
acum dinamitate. Înþelegând artistic ºi abordând
fãrã fanatism teme ale schimbãrii, generaþia care
a supravieþuit rãzboiului încearcã purificarea prin
culturã.
Sub semnul rãzboiului, dar ºi sub
stigmatul comunismului în România,
fragmentele analizate descriu o lume cu valori
impuse, neasimilate.
Pãrinþii Leliei au fost declaraþi indezirabili,
forþaþi sã se adapteze. Metafora schimbãrii, a
trecerii este Luntrea, amintind de râul Styx ºi de
traversarea iniþiaticã. Descrierea timpului ca
firesc, previzibil: „Nicio surprizã, în afarã de cele
ale vieþii nu era de asteptat pentru ceasurile
urmatoare” contrasteazã cu nefirescul social.
Blaga pune, prin fragmentul citat, epoca
postbelicã sub semnul adaptãrii, a împãcãrii cu
destinul pe care o considerã în „Spaþiul mioritic”
caracteristicã românilor. Fata este exponentul
generaþiei care suportã schimbarea, care nu
percepe neapãrat ca dezechilibru: frumuseþea,
faþa ei seninã îl determinã pe naratorul-personaj
sã afirme „Rãsare altã lume!”, cu optimismul
convins al celui care crede în vindecare, în
revenirea la normalitate.
Dacã autorul „Poemelor luminii” crede în
adaptare, lumea lui Cãlinescu, aºa cum reiese
din fragmentul citat, este una a mutaþiilor sociale.
Când ruda unei prinþese afirmã: „Numai
muncitorii sunt azi stimaþi”, ordinea socialã este
rãsturnatã. Deºi pare sã aibã vocaþie de
intelectual, Filip Hangerliu vrea sã munceascã,
sã aibã o meserie simplã, sã se lepede prin
aceasta de nãzuinþele idealiste ale Prinþesei
Hungerlia ºi de povara de nobil care i-ar ruina
destinul în regimul nou întemeiat. De asemenea,
el refuzã compromisul în faþa ideologiei
comuniste.
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Din punct de vedere stilistic, al tonului
personajelor, schimbarea nu pare a fi
apãsãtoare. Replicile optimiste, ironice, jucãuºe
ascund realitatea ce reiese din dialoguri:
viziunea celor doi autori este realistã,ei
conºtientizeazã ºi suportã modificãrile vremii,
fãrã sã le ignore pãrþile negative. Fragmentele
aºazã universal sub auspiciile verbelor „a
înþelege”, „a condamna”, „a supravieþui”.
Ambele texte prezintã izolarea,
degradarea statutelor si continuarea violenþelor
într-un alt mod, cãci pânã la urmã „a surprinde
un om sub caracterul generalitãþii (aici
discriminarea intelectualilor, a celor cu origini
nobile) ºi nu în individualitatea lui” (E. Lévinas)
este mesajul implicit.

III. V
ariaþiuni pe un peron
Variaþiuni
Nu s-au întâlnit nici în Bucureºti, ºi nici
la margine de þarã. Amândoi ºi-au privit pãrinþii
murind ºi n-au reuºit sã devinã altcineva. S-au
cunoscut la casa de bilete într-o garã de
provincie, au luat o cafea pentru cã nu era de
gasit casieriþa.
- La conversaþie nu mã pricep, începu Filip fãrã
sã o priveascã în ochi.
- Urmeazã, îþi imaginezi, secvenþa de întrebãri
ºi rãspunsuri prin care ar trebui sã cunoºti, dar
asta nu se întâmplã niciodatã.
- Cum ar fi…de unde eºti?
Lelia zâmbi.
- Sau „unde te duci?” îi rãspunse.
- Pare cã n-avem timp de formalitãþi.
- Timp îþi faci, domnule Hangerliu. Problema este
apoi…
Fata priveºte în gol ºi oamenii se uitã la
ei ca la o piesã de teatru. Sau ca la o carte.
- Apoi ajungem la poveºti… continuã el.
- …lipsite de adevãr…
- Cel mai probabil. Nu e verisimil adevãrul.
Esenþial este sã ne credem unul pe celãlalt.
- Vad cã ºtii câte ceva despre conversaþie. Era
frumoasã, dar nu era ironicã.
- Doar ce m-au învãþat. Sã stau în garã ºi sã-mi
omor timpul dintre douã munci nefolositoare,
dintre douã zile care nu înseamnã mare lucru.
De învãþat, m-au învãþat, numai cã eu n-am
înþeles.
Filip îºi cãuta cuvintele ºi ea îl urmãrea
agitatã. Ce urma sã spunã ar fi putut fi esenþial.
Despre învãþare ar fi vorbit ºi ea, poate mai
radicalã, mai fanaticã.
- Ce rost ar fi avut sã înþeleg, spuse aproape
ºoptit, ºi ce diferenþã ar fi fãcut? Asta e întrebare
de socializare.
Sarcasmul aproape a durut-o. Câteva
secunde au privit împreunã cum trece un tren,
trenul în care ar fi trebuit sã se afle ºi ea. Filip îºi
face curaj ºi întreabã:
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- Unde te duci?
- Acum, nicãieri. Aº trece cu luntrea munþii.
- Poate construiesc, pentru energie, un râu
artificial prin Fãgãraº.
El se gândi cã nu-i vremea de glume.
Rapidul 367 intra în garã, avea sã îl piardã. Îºi
aminti de discuþia cu Ioanide, trecuse o veºnicie,
îºi aminti râsul Elvirei. Ar râde amândoi dacã
l-ar vedea. Ar râde, apoi ar plânge.
Tãcerea nu se lasã spartã. Lelia o
dezumflã atunci ca pe un balon:
- Tu ce-ai trece cu luntrea?
- Veacul, îi rãspunse rece, sec. Cunoºti pe
cineva fericit?
Ea îi evitã întrebarea
- Oamenii cautã tot timpul sã-ºi confirme
ipotezele. Risipã de timp.
- Când timpul, atunci când timpul însuºi nu ne
permite sã fim fericiþi, când timpul ne obligã,
când ne ferim de el ºi ne ascundem… de ce sã
nu-l risipim?
- Mai tare îl înfurii.
În ceºtile de cafea se amestecau
trecutul, prezentul, cuvintele improprii. Poveºtile
lor se sfârºiserã de mult, acum alergau prin cine
ºtie ce conºtiinþã, ciocnindu-se.
Existã trenuri pe care e mai înþelept sã
le pierzi.
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Faza internaþionalã - Premiul I
II. LITERATURÃ
Redacteazã un eseu de 2-3 pagini, în care sã prezinþi viziunea despre iubire în cele douã texte date
ºi într-o altã operã studiatã de tine. (În subiectele date, se stabileau de asemenea ºi reperele literare: Camil
Petrescu “Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi” ºi Mihai Eminescu “Cezara”)

Se spune despre celebrul tablou al lui
Gustav Klimt, „Sãrutul”, cã este printre cele
mai romantice imagini din pictura universalã.
Înconjuraþi nu de obiecte, ci de elemente
geometrice, lumea este restructuratã în funcþie
de sentimentul dominant – iubirea. Dar dincolo
de universul aurit al celor douã personaje, nu
se poate ignora asimetria poziþiilor: femeia nu
îºi priveºte iubitul, este întoarsã într-un gest de
îndepãrtare. Dacã sãrutul nu este împãrtãºit,
dacã iubirea nu este reciprocã, sunt acestea mai
puþin adevãrate? Rãspunsul este, cu certitudine,
nu, dar nu coincide cu percepþia generalã
asupra iubirii perfecte, de basm – imagine
idealistã care duce la simplificarea justificatã a
sentimentelor.
Ce se întâmplã cu iubirea neîmpãrtãºitã
ºi pânã unde se poate numi iubire par a fi
întrebãrile pe care ºi le pun atât C a m i l
Petrescu, cât ºi Mihai Eminescu. Iubirea este
superficialã– aceasta este ideea pe care o
împãrtãsesc ambii autori independent de faptul
cã sunt despãrþiþi de zeci de ani ºi de câteva
curente literare. Ambii autori nuanþeazã, totuºi,
într-un mod particular, cãci pânã ºi
superficialitatea are faþetele sale.
Acuzat adesea de misoginism, Camil
P e t r e s c u îºi construieºte personajele
masculine cu anumite concepþii care justificã
acuzaþiile. ªtefan Gheorghidiu nu face excepþie.
Relaþia sa începe ca un „ proces de
autosugestie ”, ca mai apoi sã devinã „ un
monoideism patologic”. Personajul face procesul
ideii de cãsnicie ca acord, convenþie, ºi al relaþiei
între doi oameni ca o combinare simplistã ºi
reversibilã. În momentul în care începe sã
iubeascã, în urma unui proces cât de comun,
omul se schimbã ireversibil. Iubirea este aici
ca îmblânzirea lui Saint-Exupery, personajul
care se obiºnuieºte pânã la dependenþã,
cunoaºte persoana de lângã el pânã la a o
revendica. În virtutea acestei revendicãri,
desparþirea devine interzisã, o încãlcare a ordinii,
a principiilor dupã care funcþioneazã lumea, un
sacrilegiu pe care femeia îl poate face. Faptul
cã o „femeie îºi dã sufletul ºi pe urmã îl reia
intact” este perceput ca un semn de inferioritate
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care trãdeazã egoismul femeilor ºi lipsa de
înþelegere a unei relaþii. Aceasta nu înþelege cã
acest fapt nu îi aparþine ºi cã despãrþirea
înseamnã, inevitabil, moarte. Simbioza
sentimentalã înseamnã cã îºi predã viaþa. Cel
ce iubeºte este în acelaºi timp maestru ºi
ucenic, îºi predã libertatea pentru a obþine
libertatea celuilalt (dupã cum spune Gabriel
Liiceanu). Iubirea înseamnã abandonare de sine.
Chiar ºi dacã nu este evidentã, din
fragmentul citat ºi nu numai, reiese cã Mihai
Eminescu împãrtãºeºte ideea unei anumite
superioritãþi a bãrbatului. Iubirea cãutatã de
femeie este admirabilã, dar superficialã – „o
simþire […] nu numai culpabilã, ci ºi ordinarã”-,
ea þine de instinct, iar spiritual o refuzã. Aceasta
trebuie sã iubeascã ceea ce este superior, cãci
dragostea lumeascã implicã îndepãrtarea de
esenþa periculoasã pentru el: „Amorul este
nenorocire ºi fericirea, ce mi-o oferi, venin”.
Involuntar, credem, ºi textul lui Eminescu atestã
faptul cã, în definitiv, dragostea înseamnã
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renunþare la libertate, aceeaºi renunþare pe care
personajele camilpetresciene regretã cã ºi-au
asumat-o. Ca ºi în Luceafãrul, eroul trebuie sã
se îndepãrteze de „ chipul de lut ”, pentru a
evolua, trebuie sã priveascã spre stele, „cãci
ea este femeie/ ºi vrea a fi femeie”.
Se remarcã în ambele texte dualitatea
masculin-feminin, care este corelatã cu cea
superficial-intelectual. Toate dovezile de iubire
sunt aºteptate de femeie ºi reprezintã
dimensiunea superficialã a iubirii: sãrutãrile,
planurile de viitor,aºteptarea unui surâs,
compromisul sunt elemente specifice iubirii
feminine, care dezvãluie falsitatea si egoismul.
Sentimentul pur este la ambii autori abstract:
independenþa la Camil Petrescu , aspiraþie
cãtre înalt la Eminescu . Coborâtã de pe
piedestal, femeia este ispitã, este criminalul care
distruge iubirea. Nu putem sã contrazicem
aceastã viziune; atât o interpretare idealistã, cât
ºi una „ corectã politic ” nu ar avea loc. Ne
permitem, totuºi, sã descoperim de ce nu ne
putem asuma noi înºine raþionamentul celor doi
autori: aceºtia neagã unicitatea fiecãrei relaþii de
iubire ºi refuzã empatia, ceea ce duce,
paradoxal, la o simplificare nejustificatã a
problemei. Relaþiile dintre parteneri sunt
analizate dintr-un singur punct de vedere: la
Camil Petrescu, din punctul de vedere al celui
care este dedicat, iar la Mihai Eminescu, din
cel al spiritului care nu poate accepta implicarea.
Suntem de acord cu faptul cã nimeni nu poate
întemeia un raþionament coerent ºi perfect
obiectiv care sã ia în calcul toate variabilele,
diferenþa dintre sentimente ºi matematicã
rãmâne una considerabilã.
Nu de dragul cliºeelor, ci pentru a arunca
luminã asupra altor paradoxuri ºi controverse
stârnite de iubire amintim de poate cea mai
cunoscutã astfel de poveste: Romeo ºi Julieta.
„Cazul” piesei lui William Shakespeare
este asemãnãtor cu cel al Sãrutului: concepþia
generalã asupra operei se îndepãrteazã
considerabil de text. Pare exemplul ideal de
renunþare la sine ºi de sacrificiu în numele iubirii,
dar o analizã atentã asupra dialogurilor dintre
cei doi trãdeazã un fapt care nu se discutã:
Romeo ºi Julieta nu comunicã. Fiecare îºi
dezvoltã discursul independent de replicile
celuilalt, ajungând inevitabil nu la abandonarea
întru iubire, ci la piedica din calea relaþiei lor,
subiectul peisei ajungând sã fie nu iubirea, ci
tocmai ura fãrã motiv care împarte oraºul în
douã. Iubirea este dependentã, pare a spune
dramaturgul, seducþia – acel “coup de foudre”-

apare dupã o lungã aºteptare a ei, iar îndrãgostiþii
mor, nu pentru cã sentimentul dintre ei este
imposibil (dragostea este posibilã, fapt
demonstrat chiar de faptul cã ea se produce),
ci pentru cã el nu deschide o lume cu totul nouã,
pentru cã trebuie sã coexiste cu rivalitatea ºi
ura. Dacã la Camil Petrescu despãrþirea
înseamnã haos, la Shakespeare moartea celor
doi este ceea ce aduce ordinea, iar îndrãgostiþii
au dreptul de a ucide ºi de a se sinucide, nu
pentru cã sunt raniþi, dar pentru cã doar
despãrþirea prin moarte poate aduce echilibrul.
În Romeo ºi Julieta nu existã o poziþionare
superioarã a bãrbatului sau a femeii, ca în toate
textele citate, dar prin faptul cã iubirea este pusã
(nu explicit, e adevãrat) pe o treaptã inferioarã,
cã ea trebuie sã cedeze în faþa presiunilor
exterioare, prin faptul cã nici aici (spre uimirea poate- a cititorilor neatenþi sau a falºilor cititori)
iubirea nu este un axis mundi, textul se înscrie
pe aceeaºi axã cu cele ale lui Camil Petrescu
ºi ale lui Mihai Eminescu.
O viziune idealistã, de tip hollywoodian,
a iubirii dintre bãrbat ºi femeie este seducãtoare,
iar interpretãrile realiste sunt blamate uneori.
Doar aroganþa enunþãrii unui verdict general
valabil poate fi blamatã, cãci dacã existã ceva
prin excelenþã subiectiv, referitor la care nimãnui
nu i se poate nega dreptul la opinie, care nu
poate fi judecat dupã niciun criteriu, este
sentimentul iubirii.
Suntem de pãrere cã cele mai frumoase
poveºti de dragoste au ceva amãrui, chiar dacã
nu este uºor de sesizat. Aceasta este o pãrere
care poate fi contrazisã.

Gustav Klimt - Femeie cu evantai
ilustraþia articolului http://en.wikipedia.org
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<<Derriere les branches il y a un jardin
Et dans le jardin, sous le soleil brillant,
Une petite maison champignon
Et devant la maison
Une petite fille mignonne.
Je ne peux pas y entrer
Et je commence a crier:
“Oh, oiseau d’or,
Ouvre la porte du nord!”
Mais les branches restent inertes,
Et l’image commence a se perdre.
Derriere les branches, une autre image:
Un petit enfant qui joue a cache-cache,
Le sourire sur son visage.
Je sens les branches qui me lâchent.
L’enfant, sans peur, jouait avec les autres
Tout en se retournant vers moi, il a ri:
“Veux-tu devenir mon ami?”
“Qui, moi? L’ami? Le vôtre?”
“Oui, c’est ici le royaume des fleurs.
Entre, n’aie pas peur!
Je vais te conduire.”>>
Les deux filles se mettent a rire,
Tout en jouant, elles mangent des bonbons,
Elles cueillent des coquelicots, elles font
De belles couronnes de fleurs:
Des rouges, des bleues, des jaunes,
De toutes les couleurs.
A la fin de la journée,
La fille lui dit: “Tu peux y rester.
J’ai eu des parents,
J’espere qu’ils sont encore vivants.
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Mais pas dans le Royaume des Fleurs!
Ici, tout le monde est jeune,
Mere-nature est tres bonne
Nous sommes tous éternels,
Reste ici!” - lui dit-elle.
“Quoi?
Je ne peux pas
Rester sans mes parents!
Ils me nourrissent, ils m’habillent,
Je ne suis qu’une petite fille!”
“Ici tu n’en a pas besoin,
Les fleurs te tresseront des robes”
Et notre fille y est restée.
Trois annees apres, la fille
Sentit le desir
Et voulut partir.
“Reste avec nous!”
Je ne peux pas.”
“Quand tu seras sortie,
Tu ne pourras pas y revenir
Jamais”
“Mais je voudrais quand meme revoir a
l’avenir
Les gens que je connais.”
“Nous pourrons créer des images de ces
hommes!”
“Les images sont des illusions, COMME CE
ROYAUME!!”
<<Et je me leve de l’herbe crue
Ce qui s’est passé, je n’ai pas vu
Et ce royaume n’existe pas,
En souvenirs, il restera.
Le Royaume des Fleurs a eté créé
Le moment ou je l’ai trouvé.
En vain prononçais-je les paroles
Quand il n’existe pas encore.
En un clin d’oeil, tout est passé
Le temps des reves s’est écoulé
Dans un instant,
J’ai revu mes parents.>>

Texte et illustrations: Amira Amalia Giuclea (clasa a VII-a)
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Midnight in Paris «Miezul nopþii la Paris»
Despre T
imp ºi Epoci de aur
Timp
Adina-Iuliana ENE
Chiar dacã la prima vedere poate fi luat
drept un film cu potenþial prea ridicat în a se
încadra în categoria “încã o comedie marca
Woody Allen”, Midnight in Paris (Miezul
nopþii la Paris), se distinge de ultimele pelicule
ale regizorului, lipsite oarecum de substanþã, fie
ea ºi de naturã comicã.
Primele secvenþe ne aratã o imagine
aproape idilicã, poate hiperbolizatã în
inegalabilul stil american, a Parisul-”Ville
Lumiére”. De fapt, tot filmul e structurat, aºa cum
ar putea sugera ºi titlul, pe cele trei momente
ale unei zile, pe parcursul cãreia vedem
numeroasele feþe ale capitalei franceze. „Paris
in the morning” e revitalizant, iar imaginea e una
proaspãtã, cel care vizioneazã filmul primeºte
informaþia „coloratã”, luminoasã, cu
binecunoscutul iz al cafelei franþuzeºti ºi al unui
mic-dejun boem în Place de la Concorde. „Paris
in the afternoon” este plin de savoarea
eleganþei, iar ceea ce ni s-a prezentat ca
revitalizant, creºte în intensitate, resimþindu-se
tensiunea care începe sã se acumuleze, pentru

Midnight in Paris (201
(2011)
1)
scenariul ºi regia Woody Allen
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a ne aduce la „Paris after midnight”. Dacã pânã
acum am putea concluziona cã filmul poate fi
alãturat seriei eurocentriste a cineastului ºi un
omagiu adus unuia din cele mai copleºitoare ºi
mitice oraºe din Europa, ne înºelãm.
Imprevizibilul loveºte din nou, atât de
caracteristic lui Woody Allen, iar ceasul ce se
aude la miezul nopþii dezvãluie nu doar o
aventurã aparent ilogicã ºi desprinsã dintr-un
vis de creaþie, nu doar o parte a unui oraº, ci
începe sã caute în inconºtientul nostru, al
spectatorului ca individ, punând unele din
întrebãrile-cheie ale societãþii : A existat
vreodatã o “Epocã de aur”
aur”? ªi dacã da, cum
poate fi ea descoperitã? Suntem noi capabili a
recunoaºte o Epocã de aur când trãim în
mijlocul acesteia?
În centrul acestui deluj de întrebãri-mit
se aflã un scriitor american, Gil, care ne dã
impresia de empatie cu regizorul pânã în cele
mai mici detalii ºi care în încercarea de a regãsi
combinaþia perfectã între substanþã ºi formã,
descoperã, împreunã cu spectatorul, un
amalgam de perioade istorice în inima Parisului.
Woody Allen îºi prezintã teoria conform cãreia
fiecare stradã ºi loc al unui oraº are întipãritã o
imagine anume a unui secol - ca ºi cum oraºul
e mãrturia trecutului propriu; el nu poate uita,
doar individul uitã. Un film despre frumuseþea
Timpului ºi a Timpurilor, care cautã în conºtiinþa
europeanã sensul artei ºi al vieþii, privite prin
ochii unui om de secol XXI, la rãscrucea
vremurilor. E un experiment, cu o imagine de o
bogãþie copleºitoare, pe care Allen îl desfãºoarã
fãrã compromisuri ºi fãrã logica cinicului detaºat
ºi rece , ci doar cu ajutorul unei simple dorinþe
comune, primitive a omului social de a afla Ce/
Cum a fost înainte?
Spectatorul e transportat, împreunã cu
Gil în anii ‘20 - consideratã epoca de aur a
Parisului - în automobilul lui F. Scott Fitzgerald
ºi a Zeldei Fitzgerald. Ascultã muzicã lui Porter
ºi gãseºte inspiraþie ºi alinare în inegalabilã forþã
ºi din curajul cuvintelor lui Hemingway, pentru a
ajunge mai apoi la masa lui Dali ºi a lui Lorca,
unde încearcã sã ni se explice sensul vieþii prin
ochii unui pictor de geniu. „Life is like a
rhinoceros horn”, spune Dali. Iar în acest
moment, când Gil, omul secolului nostru,
continuã sã evite discuþia, doar rãmânând
perplex de situaþie, individul modern este
aruncat de cealaltã parte a graniþei; între noi ºi
Ei rãmâne doar o prãpastie. Chiar dacã privim
Epoca prin viziunea romanticã a unui scriitor în
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Muzã, cliºeu al unei Epoci de aur,
apare însã elucidat, mitul se
risipeºte treptat ºi observãm spre
final umanizarea pânã la
materializarea conceptului de
inspiraþie, prin carnalitatea ºi
senzualitatea întruchipatã de
Adrienne. Muza este privitã ca
parte componenta a realului, fie ºi
el creat în imaginar, Allen reuºind
sã surprindã tocmai strivirea
visului, a idealului. Timpul ne
urmãreºte oriºiunde, permanent
ºtanþeazã existenþa, chiar ºi pe cea
a geniilor sau a Muzei. Nimic nu
suferã excludere. Apare aici un
cerc vicios închis, iar succesiunea
Midnight in Paris (201
1)
(2011)
de puncte ce compun acest inel
scenariul ºi regia Woody Allen
suntem noi.
În dorinþa de a teoretiza Epoca de
cãutare de subiecte noi ºi incitante, nu înþelegem
aur, tindem sã comparãm totul cu subiectivitate,
realitatea ei - lipseºte veridicitatea prezentului
sã alãturãm un an unei revoluþii sau inovãri
ºi siguranþa oferitã de acesta. Pentru noi rãmâne
pentru a creea astfel aurul. Woddy Allen nu pare
denumirea de Trecut. Astfel, o epocã nu poate
cã doreºte totuºi sã sublinieze incapacitatea
fi valoratã în Prezent, doar în Viitor, atunci când
specific umanã de a conºtientiza valorile în
va deveni la rândul ei Trecut. Paradoxal,
prezent, nu dupã ce acestea au fost mãcinate
renegam chiar ºi în mod inconºtient veridicitatea
de vreme. El urmãreºte sã arate, printr-o
acestei curgeri. „Dezordinea cronologica” a
cinematografie ermeticã, închisã în aºa-numitele
filmului este numai aparentã, în fond existã o
„simboluri vii”, adoptând o filosofie
simetrie perfectã între secvenþele lui Atunci ºi
existenþialistã, cã nu existã o Epocã, ci Epoci
Acum. Trãsura care transporta personajele de aur
aur.
înapoi în timp nu e decât o metaforã a
Cea mai frapantã rãmâne „repezeala”
escapismului temporal, o fereastrã spre dincolo.
regizorului de a reda, într-un spaþiu delimitat,
Ce este de fapt Timpul? O regulã socialã,
infinitatea Timpului ºi a Timpurilor. Imaginile sunt
o categorizare, o necesitate de a ordona pentru
blurate, creând impresia unei cãlãtorii prin timp
a înþelege. Timpul e de fapt limita dintre existenþa
la bordul unei maºinãrii ciudate, printre undele
prin fericire ºi cea prin absurd, dintre sens ºi
magnetice ale veacurilor. Timpul nu este de tip
non-sens. Cu toate astea, Timpul nu e un ceas,
mitic, nici istoric, ci se transformã în vis. Dacã
o secundã sau un secol. Timp e tot ceea ce ºtim,
s-ar încerca introducerea acestei lumi onirice
ceea ce vrem sã aflãm ºi tot ceea ce nu vedem.
în lumina solarã a zilei ºi a dimineþii pariziene,
Totul e teoretizat prin Timp. Speranþele ºi
ea ºi-ar pierde misticismul, tocmai esenþa. Alãturi
idealurile existenþiale ºi superficiale ale individului
de Lorca, Bunuel ºi Dali, contemporanul nostru
sunt conectate cu ajutorul lui ºi vieþuiesc în
vorbeºte utilizând un limbaj diferit, însã
spaþiul limitat al percepþiei ºi cunoaºterii. Pânã
suprarealiºtii par sã îl înþeleagã, însã nu pe
ºi Divinul apare pus în ecuaþie cu Timpul, prin
deplin. În cele din urmã, nu se vor afla la niciun
atemporalitate. Aºadar, Gil nu poate împãrtãºi
moment pe aceaºi scarã temporalã, Gil fiind
viziunea lui Adrienne, pentru care Epocã de Aur
legat de prezent, iar suprarealiºtii trãind într-un
era Parisul lui 1890, fiind prea limitat de propria
viitor mult prea îndepãrtat, un viitor
dorinþã. În viziunea noastrã liliputanã ºi limitatã
personalizabil; însã, pentru a nu transforma filmul
asupra lumii ºi, mai ales, asupra Timpului nu
într-unul cu greutate dramaticã, povestea e
avem capacitatea de detaºare completã, nu
convertitã pe alocuri în ironii la adresa
putem privi din ansamblu contemporanii ºi
pseudointelectualilor ºi a snobismului, precum
evenimentele. Suntem animale sociale ºi
ºi în auto-ironie, privitã din perspectiva unui
individualiste care creeazã culturã, depãºesc
artitst care încearcã sã îºi analizeze opera cât
limitele metafizicului, însã care nu pot surmonta
mai obiectiv.
ideea de Timp ºi implicaþiile acestuia. Gil se
Woody Allen creeazã nu doar un film,
reîntoarce în permanenþã în contemporaneitate
ci pune în discuþie importanþa artei ºi delimitarea
fãcând parte din tangibil. Filmul nu se oboseºte
realului de imaginar, toate acestea raportate la
sã explice logica acestui realism magic,
o cãlãtorie iraþionalã prin Timp, universal
deoarece e doar o „opinie artisticã”, iar artã nu
deizrabilã, fãrã a rãspunde la nicio întrebare, ci
e menitã sã ofere soluþii pragmatice.
oferind un final deschis- „Paris is the most
Misterul personajelor e strâns legat de
beautiful city in the rain.”
ambiguitatea imaginilor oferite. Mitul femeiiilustraþia articolului http://imdb.com
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GREENBERG
Cristina B|LEA
absolventã CNU
masterand U.N.A.T.C."I.L.CARAGIALE" - Bucureºti - sectia Scenografie
colaboratoare a mai multor reviste de specialitate, critic de film
„Oamenii rãniþi rãnesc oameni” îi spune
Florence lui Roger Greenberg, în cel mai recent
film al lui Noah Baumbach, cunoscut pentru
„The Squid and the Whale” [Câinele ºi pisica,
2005] „Margot at the Wedding” [Margot la nuntã,
2007] sau pentru colaborãrile cu W e s
Anderson la scenariile „The Life Aquatic with
Steve Zissou” [Steve Zissou: cel mai tare de pe
mare, 2004] sau „Fantastic Mister Fox” (2009).
Ideea exprimatã mai sus guverneazã de fapt
toate filmele lui Noah Baumbach: personajele
lui sunt auto-distructive, adevãrate bombe cu
ceas care ameninþã în orice clipã sã explodeze,
spulberând echilibrul anemic al lumii în care
trãiesc. Conflictele ce izbucnesc sunt mici
descãrcãri ale acestor energii copleºitoare ºi nu
par niciodatã a le dezamorsa într-o mãsurã care
sã-i ofere spectatorului un moment de respiro.
Filmele lui Noah Baumbach sunt comedii. Nu
ºi pentru fanii obiºnuiþi ai lui Jack Black sau
Ben Stiller veniþi sã-ºi vadã eroii în acþiune,
dar sunt totuºi comedii. Nu lipsesc de altfel nici
situaþiile ridicole caracteristice filmelor de gen:
Jack Black luptându-se cu un tufiº, Ben Stiller
dându-se în spectacol la o petrecere, Jack
Black fugind mâncând pãmântul de tatãl furios
al minorei cu care se sãrutase, dar momentele
au o cu totul altã încãrcãturã în contextul în care
apar, sunt comice într-un mod adânc, amar.
Baumbach desatureazã comediile americane ºi
planteazã în locul personajelor obiºnuite
caractere foarte complexe, minuþios construite,
care par a se sufoca în propriile existenþe.
Efectele sunt asemãnãtoare preparãrii unei
reþete obiºnuite cu ingrediente inedite: unora li
se pare interesant, alþii nu pot înghiþi.
G r e e n b e r g este un love story
neconvenþional ce urmãreºte povestea lui
Roger Greenberg, un bãrbat acru, în vârstã de
41 de ani. Greenberg se mutã temporar de la
New York la Los Angeles, în casa fratelui sãu
plecat în vacanþã. Aici o va cunoaºte pe
Florence, asistenta personalã a familiei. Relaþia
lor debuteazã ca o relaþie de conjuncturã, Roger
fiind nevoit sã apeleze la ajutorul lui Florence
pentru a avea grija de câinele familiei, Mahler.
Totuºi, de prima datã când se cunosc, el îi pune
sã asculte una din melodiile lui preferate, de care
Florence nu este prea impresionatã. Poate pãrea
puþin, dar pentru felul în care este construit
personajul lui Roger Greenberg, acesta este un
gest de mare deschidere emoþionalã.
Backstory-ul ni se reveleazã treptat pe mãsurã
ce îi observãm comportamentul nesuferit. Pe
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scurt, Greenberg a fãcut parte în tinereþe
dintr-o trupã rock ºi a refuzat la un moment dat
singura ofertã din partea unei case de discuri,
ceea ce a dus la destrãmarea grupului. De aici
viaþa lui a mers pe o pantã descendentã pânã la
momentul povestirii, care îl gãseºte pe Roger
ca un tâmplar fãrã idei de viitor, proaspãt ieºit
dintr-un spital de psihiatrie. Planul lui este sã nu
facã nimic pentru o vreme. Îºi ocupã timpul
redactând scrisori de reclamaþii ºi recomandãri
cãtre diferite companii cu care ia contact (o linie
aerianã, Starbucks etc.) ºi complicând vieþile lui
Ivan, prietenul sãu din tinereþe, ºi pe a lui
Florence, noua sa cunoºtinþã.
Greenberg este atât de preocupat de
ceea ce merge greºit în lume (scaunul din avion
nu se dã pe spate, legile din New York sunt prea
permisive cu claxonatul, Florence povesteºte
întâmplãri lipsite de sens) încât nu observã
putreziciunea propriei vieþi. Mai bine spus preferã
sã se concentreze pe ceea ce se întâmplã în
afarã. ªi submineazã cu încrâncenare ceea ce
ar putea fi un nou început în viaþa lui, relaþia cu
Florence, printr-un fel de hãrþuire sentimentalã.
Îi dã de înþeles cã o place ºi mai apoi se retrage
în carapacea lui, atacând-o printr-o criticã
virulentã. Roger nu face toate acestea cu intenþia
de a o rãni, dar nici nu se poate spune cã este

Greenberg (2010)
scenariul ºi regia Noah Baumbach
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nevinovat. Comportamentul lui este rezultatul
alegerilor greºite pe care le-a fãcut în viaþã ºi ai
demonilor sãi interiori pe care îi hrãneºte cu
dragoste. Acest tip de sadism îndreptat cãtre
persoanele mai vulnerabile se întâlneºte
aproape în toate filmele lui Noah Baumbach ºi
nu îi cruþã nici pe copii. Pãrinþii din filmografia
lui, cu toate cã nu se poate spune cã sunt
denaturaþi, recurg de multe ori la acestã formã
de agresiune psihicã, cel mai adesea în mod
nejustificat (de exemplu, Margot, din „Margot la
nuntã”, îi spune fiului sãu cã ceilalþi îl considerã
leneº ºi incapabil, din motive numai de ea ºtiute).
În ciuda faptului cã ºi Florence este
derutatã ºi a pierdut controlul propriei vieþi, ea

rezistã surprinzãtor de bine la atacurile lui Roger.
Se ridicã în picioare dupã fiecare rundã ºi este
pregãtitã sã încaseze din nou. Nici ea nu are
mare lucru de pierdut ºi se lasã în voia
destinului. iar aceastã rezistenþã îi va fi rãsplãtitã.
Finalul, în stilul caracteristic al lui Noah
Baumbach, este de o mare delicateþe. Regizat
într-o cheie foarte subtilã, el aduce doar o
schimbare infimã în comportamentul lui
Greenberg. Nu îi spune cã o iubeºte ºi cã nu
poate trãi fãrã ea. Îi trimite doar un mesaj în care
îi spune cã o place ºi o lasã sã asculte mesajul.
Atât. Dar când muntele de încrâncenare se
clatinã puþin ºi lasã sã treacã o razã de luminã,
aceasta poartã în ea un optimism molipsitor.

Cariera vãzutã ca o continuã cãlãtorie
pe harta lumii
Georgiana GRAMA
Mi-am dorit încã din ºcoala generalã sã
cãlãtoresc, departe, cât mai departe. Nu îmi
amintesc exact când ºi cum anume am hotãrât
cã voi studia Turismul
urismul, important e cã la vremea
respectivã ºtiam cã specializarea aleasã îmi va
îndeplini dorinþa de ducã. Mai întâi un an la
Universitatea Bucureºti, geografie-turism - nici
pe departe ce îmi imaginasem cã va fi începutul
unei cariere în domeniul turistic. La un an de la
un debut ce se vedea sortit unei cariere
plicticoase de agent de turism în þarã, am decis
sã o iau de la capãt ºi m-am îndreptat cãtre
însoritã Grecie - pe atunci cu o economie încã
stabilã. Participând la târgul internaþional de
universitãþi de la Sala Palatului în urmã cu ºapte
ani, am descoperit printre standurile marilor
instituþii din SUA ºi Europa ºi prezentarea unui
mic colegiu privat greco-canadian, înfiinþat pe
sistem de învãþãmânt american într-un lanþ
hotelier de 5 stele de pe insula Creta. Am decis
cã asta e ºcoala pe care o voi urma, datoritã
unei abordãri personalizate ºi unei împletiri
interesante de studiu ºi muncã practicã ºi am
pornit la drum în acelaºi an.
Viaþa în Grecia a fost o permanentã
vacanþã la malul mãrii Egee, iarna studiind ºi
descoperind cultura elenã, vara lucrând ºi
dezvoltându-mã profesional. A fost interesant sã
realizez cât de mult m-au schimbat mediul în
care am trãit, oamenii din jurul meu ºi cum
perspectivele de viitor au luat turnuri foarte
promiþãtoare. Din al doilea an de ºcoalã mi-am
schimbat specializarea de studiu de la
management hotelier la managementul
evenimentelor, decizie care m-a condus cãtre
ceea ce fac în prezent, vânzare ºi organizare
de evenimente în singurul hotel din lume cu un
hipodrom - deþinãtor al celei mai bogate curse
de cai, anual.
În urmãtorii ani de studenþie am fost
selectatã sã particip la forumuri internaþionale
pentru viitorii lideri din domeniul organizãrii de
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evenimente, cât ºi cel hotelier, în Frankfurt ºi
Barcelona, ocazii ce mi-au adus ºi câºtigarea
unei practici de lucru în Kuala Lumpur, Malaezia.
Tranziþia culturalã de la vest la est a fost
spectaculoasã ºi de neuitat, experienþã ce m-a
motivat sã mã întorc în Asia dupã un an, în
Shanghai, China. Ceea ce m-a marcat ºi am
învãþat în perioada cât am lucrat în Asia a fost
diversitatea, vãzutã prin toate unghiurile posibile:
oameni, culturi, peisaje, obiceiuri culinare etc.,
cât ºi necesitatea unei toleranþe faþã de tot ceea
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ce e diferit de ce ºtiam eu.
Cu toate cã mi-aº fi dorit sã
mai rãmân o perioadã în
þãrile asiatice, distanþa de
casã m-a adus mai
aproape de Europa, într-o
altã parte a lumii, unde încã
din anii de facultate mi-am
dorit sã ajung - Dubai,
Emiratele Arabe Unite,
unde sunt ºi în prezent.
Visul
oricãrui
student în domeniul hotelier
e sã lucreze în singurul
hotel auto-proclamat de 7
stele din lume - Burj Al
Arab. Evident, acesta a fost
ºi visul meu în toþi anii de
ºcoalã ºi motivul pentru
care mi-am îndreptat paºii
cãtre Dubai. Pentru cei
care nu au fost în Dubai ºi
îºi doresc sã vadã acest
hotel, pot spune cã prima
întâlnire cu “steaua lumii
arabe” mi-a tãiat respiraþia
ºi am rãmas la fel de impresionatã cã în prima
zi.
Trãind ºi lucrând într-un mediu ca Dubai
multe se pot schimba în decursul unui an, iar
pentru mine ceea ce a luat o turnurã diferitã au
fost aspiraþiile profesionale. De la simpla dorinþã
de a lucra în cel mai luxos hotel din lume, acum
îmi doresc ca în viitorul apropiat, ceea ce voi
alege sã fac în continuare va avea un impact
pozitiv asupra mediului ºi societãþii.
Privind la ultimii ºapte ani ºi din alte
puncte de vedere, o laturã mai puþin pozitivã a
carierei cu valiza în mânã e cã, cu cât cãlãtoresc
mai mult, cu atât e mai dificil sã mã stabilesc
într-un loc anume ºi poate cã domeniul ales nici
nu prezintã opþiuni atât de statornice. Criza

economicã din Europa ºi nu numai,
nu îmi uºureazã deloc alegerea,
aºa cã momentan privesc cãtre un
viitor pe termen scurt în ceea ce
priveºte locaþia, cu posibilitãþi de
relocalizare... oriunde. Într-un loc
ca Dubai, cu imense oportunitãþi
în carierã, îþi poþi pierde cu
uºurinþã concentrarea... care lanþ
hotelier e mai bun, ce locaþie e mai
interesantã ºi ceea ce amplifica
situaþia e incredibila rapiditate cu
care poþi fi promovat, dacã eºti
talentat ºi munceºti pe mãsurã.
Posibilitãþi nenumãrate într-un
mediu internaþional, unde banii
stau la baza relaþiilor de tot felul.
În momentul de faþã, pot
spune cã am obþinut ceea ce miam dorit, cariera unui Globe
Trotter. Deºi mã consider încã la
început de drum, sunt norocoasã
cã am avut inspiraþia sã îmi aleg
bine profesia din timpul liceului ºi
sã îmi doresc sã fac parte dintr-o
industrie minunatã, ce oferã
experienþe inedite de viaþã, posibilitatea de a
cãlãtori, ocazii de a cunoaºte oameni minunaþi
ºi de a avea o carierã de succes.
Cel mai adesea sunt întrebatã care e
urmãtoarea destinaþie dupã Dubai ºi ce voi face
mai departe, ceea ce îmi demonstreazã de
fiecare datã mobilitatea extraordinarã pe care o
oferã o carierã în domeniul hotelier. Nu ºtiu dacã
sunt în poziþia sã dau sfaturi celor ce acum se
hotãrãsc ce carierã sã urmeze, dar pot oricând
enumera ce avantaje oferã domeniul hotelier
internaþional unui tânãr la început de drum.
Concluzionând, experienþa de pânã acum mi-a
demonstrat cã într-adevãr, succesul nu e o
destinaþie, ci o cãlãtorie. Depinde însã de fiecare
dintre noi ce traseu alege spre destinaþia doritã.

Matematicã de top în China
Vasile Pîrvu (XI C)
Datoritã rezultatelor obþinute în anul
precedent, am fost ales sã merg, împreunã
cu alþi trei elevi din þarã, la olimpiada de
matematicã din China. Cu paºapoarte ºi vize,
cu bagaje ºi emoþii, la sfârºitul lui octombrie,
am plecat. Chiar dacã am mers încontinuu 48
de ore, oboseala s-a lãsat bãtutã de
curiozitatea de a vedea o þarã asiaticã ºi
oameni despre care nu ºtiam prea multe.
Am ajuns dimineaþa în Yushan, locul
în care am rãmas cinci zile. Oraº de munte,
situat în zona centralã a Chinei, cu destul de
multe gunoaie pe stradã, prãfuit, cu mijloace
de transport simple: elevii de la ºcoala în care
s-a organizat olimpiada se deplasau cu
bicicletele sau scuterele. Circulaþia pe strada
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pãrea sã se desfãºoare la întâmplare: maºini,
autobuze, dar mai ales biciclete ºi scutere nu
respectau nicio regulã.
Contactul cu elevii ºi profesorii chinezi
a fost intermediat de o profesoarã de englezã
care bãnuiesc cã nu avea doar responsabilitatea
de a ne ajuta la comunicare, ci chiar ne asigura
paza, cã prea ne însoþea oriunde plecam din
hotel. Cu toatã grija pe care o avea pentru noi,
doamna Wang nu a reuºit sã ne hrãneascã prea
bine cãci toate mâncãrurile cu care spera sã ne
cucereascã erau îngrozitor de iuþi. Noroc cu
fructele care însoþeau fiecare masã: pepene la
discreþie, castravetele al cãrui rol nu l-am înþeles
prea bine cãci pãrea perceput ca un fruct sau
ca un aliment de bazã. Unii oameni mâncau
castraveþi pe stradã, aºa cum la noi se mãnâncã
merele.

Oraºul era pitoresc: cu vânzãtori
ambulanþi de crenguþe de bambus, þigãri, haine
de tot felul. Stomatologiile erau niºte încãperi
ticsite cu scaune din doi în doi metri, fãrã uºi,
spaþii deschise cu vedere spre stradã ºi
curãþenie îndoielnicã.
De fiecare datã când ieºeam la plimbare,
devenem pe loc vedete. Localnicii mai îndrãzneþi
ne rugau sã facem poze cu ei, iar cei mai timizi
se mulþumeau sã ne fotografieze de la distanþã.
Noi am crezut iniþial cã suntem mai speciali, eu
unul fiind foarte înalt, iar ceilalþi trei având plete,
de fapt, era de ajuns cã nu mai vãzuserã
europeni în localitatea lor micã, cu doar 500 000
de locuitori.
Timpul petrecut acolo a trecut foarte
repede. Douã zile de concurs, o zi în excursie
pe muntele Shanqing ºi douã zile de explorare
atât a oraºului, cât ºi a obiceiurilor oamenilor.
Majoritatea concurenþilor erau din Asia:
Kazahstan, Indonezia, China. Remarcabil e
faptul cã erau ºi concurenþi din Tibet. Puþini
concurenþi ºtiau englezã. Socializam, evident,
cu cei care ºtiau câte ceva din limba lui
Shakespeare. În ceea ce-i priveºte pe ceilalþi,
ghida ne mai ajuta sã vorbim cu ei. Chiar în
discursul de deschidere (când am stat în
picioare vreo douã ore, ascultând vorbindu-se
numai în chinezã, la o masã la care la noi ar fi
încãput trei-patru persoane erau vreo
cincisprezece personalitãþi care au luat
cuvântul) mi s-a spus cã au pus accentul pe
învãþarea limbii engleze.
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Subiectele de la concurs au fost de
dificultate comparabilã cu anii precedenþi.
Ca în comunism, festivitatea de premiere
a conþinut momente folclorice (instrumente foarte
ciudate, vestimentaþie tradiþionalã).
Au fost foarte primitori, mult prea grijulii
pentru noi. Oricum, am reuºit, ieºind fãrã ºtirea
lor, sã vedem multã sãrãcie, aspectul strãzilor
fiind prãfuit, maºinile vechi etc. Impactul a fost
imens. Doar un exemplu: o fatã care nu era
participantã la concurs a vrut sã ne vorbeascã
ºi la o orã dupã asta a venit directorul la ea,
ameninþând-o cu nota la purtare. Fata plângea.
Mentalitatea lor, resemnarea lor, niciunul dintre
chinezi neîntrebându-se de ce i se întâmplã
acest fapt, m-au impresionat.

Diploma ºi medalia de bronz obþinute la
Olimpiada Internaþionalã de Matematicã
a Chinei de V
est (29-30 octombrie 201
1)
Vest
2011)
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Prima zi
Eduard Groper-Nicodei
Þin minte cã acum vreo douã luni
eram în aeroportul Bãneasa din Bucureºti
gândindu-mã... „asta o sã fie amuzant”. A
fost primul meu zbor cu avionul ºi nu mai
ºtiu dacã eram într-adevãr entuziasmat de
mãrimea motoarelor sau dacã pur ºi simplu
încercam sa-mi ocup mintea cu ceva
plãcut.
Nu voi sta sã meditez prea mult la
„filozofia despãrþirii” pentru cã nu-mi place.
Prefer în schimb sã-mi amintesc cum mi-a
cãzut gura atunci când am vãzut statuia
din „St. Pancras Station”; sau când am
observat ca în Londra scrie pe ºosea în ce
parte sã te uiþi atunci când treci strada sau
cum nu existã controlor pentru biletul de
tren, ci mai degrabã un sistem asemãnãtor
cu cel de la metrou, în care biletul are o
bandã magneticã ºi este citit automat
înainte de îmbarcare. Prefer sã-mi amintesc
cãlãtoria cu trenul pânã la York: „oameni
vorbind englezã” - mi se pãrea aºa ciudat
ºi totuºi extraordinar în acelaºi timp; casele din
cãrãmidã toate fãcute parcã dupã acelaºi
ºablon, lipsa gunoaielor de pe marginea cãii
ferate ºi deºi sunt circa 300km din Londra pânã
în York, durata a fost de doar douã ore...
„Strange place indeed!”. Am ajuns pe la ora
17:30.. Vremea era, aº putea spune,
„englezeascã”. Am luat autobuzul din garã ºi
þin minte cã dupã ce am coborât în faþa
universitãþii mi-am spus „Ok, unde mã duc
acum ?”. Aveam harta în minte ºi ºtiam
aproximativ unde este recepþia; pentru a mã
caza. În sfârºit, am ajuns acolo, eu, student nou
venit, cu o privire puþin pierdutã. Era destul de
agitat, dupã cum era ºi de aºteptat, dar am fost
primit foarte cãlduros de doi studenþi mai mari
care urmau sã-mi arate camera. V-am spus cã
atunci când am ajuns în York vremea nu era
însoritã, dar era acceptabilã, cu câþiva stropi de
ploaie. Între timp stropii s-au transformat în
furtunã ºi-mi aduc aminte drumul de la recepþie
pânã în clãdirea unde eram cazat prin ploaie,
frig ºi vânt cu bagajul dupã mine încercând sã
þin minte pe unde merg pentru a putea sã-mi
gãsesc drumul înapoi. Ajuns în camerã, cei doi
studenþi ºi-au luat rãmas bun ºi eu am rãmas în
faþa a douã paturi goale, douã birouri, douã
scaune, o chiuvetã ºi doua ºifoniere. Eram
curios unde era colegul de camerã, vorbisem
cu el pe Skype, însã nu-l vãzusem niciodatã
(amândoi nefiind fani Facebook). Dupã ce
mi-am lãsat bagajul, am mers înapoi, în aºa
numitul „V-Bar”. Se organiza atunci un fel de
petrecere de primire pentru studenþii
internaþionali. M-am aºezat la o masã ºi am intrat
în vorbã cu lumea... cam singurul lucru pe care
puteai sã-l faci. Stai... „Intrat în vorbã”? Într-o
limbã strãinã? Unde nimeni nu înþelegea limba
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maternã? Da, exact asta ºi þin menþionez cã a
fost uimitor, am avut parte chiar ºi de un
„pub-quiz” pe echipe. Dupã ce am plecat,
m-am îndreptat spre noua casã, problema a fost
cã nu mai þineam minte exact unde era... noapte,
frig, umezealã (cel puþin nu mai ploua), eu obosit
de pe urma drumului... eh, m-am învârtit în cerc
vreo 10-15 minute pânã am regãsit clãdirea
potrivitã. Camera, înainte sã întrebaþi, nu o
uitasem. A fost o micã problemã cu absenþa unei
plãpumi de pe patul meu, dar nu voi intra în detalii.
Cam asta a fost în mare prima mea zi ca nou
venit la Universitatea York din Marea Britanie.
Deºi aº putea continua sã vorbesc
despre a doua zi, apoi a treia ºi tot ce am fãcut
în fiecare ora din prima sãptãmânã, prefer sã
fiu scurt. Este totuºi interesant cum în prima
sãptãmânã, nu erau cursuri, dar erau atâtea
activitãþi încât comparativ cu letargia din timpul
vacanþei, dupã terminarea clasei a 12-a,
simþeam de parcã nu iroseam un minut din toatã
ziua. Chiar ºi acum, dupã doar douã luni, am un
sentiment mixt în ceea ce priveºte trecerea
timpului. „Deja” vine Crãciunul, dar pe de altã
parte mi se pare cã a trecut atât de mult timp de
când am venit aici... ºi nu spun asta cu o tentã
negativã, asta înseamnã cã nu ai parte de rutinã,
mereu e ceva nou: întâlneºti pe cineva nou, aflii
o idee nouã, o discuþi într-o luminã nouã. La fel
pot spune ºi despre cursuri, chiar cu menþiunea
cã în doar 1.5 din cele 4 module am fãcut lucruri
noi; în acele 1.5 cursuri am învãþat sã facem
experimente academice – ºi credeþi-mã, nu e
atât de simplu pe cât pare, am vãzut cum
primele calculatoare funcþionau – ºi aici mã refer
la o înþelegere în profunzime la cum o maºinã
de calcul rula), acum proiectãm o aplicaþie pentru
iPhone ºi lista poate continua. Mi se pare
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amuzant cã mã duceam la bibliotecã pentru a
citi ceva legat de cursul meu ºi pierdeam ore
citind lucruri complet irelevante doar din simplu
fapt cã erau interesante. Asta se întâmpla
înainte, când cãutam lucruri serioase pe internet
ºi ajungeam pe Youtube!
Este chiar puþin nostalgic faptul cã
mergeam pe stradã acum câteva zile ºi mi-am
dat seama cã nu mi se mai pãreau ieºite din
comun cãsuþele pe lângã care treceam.
Adevãrat, poate cã încep sã mã obiºnuiesc cu
trecerea instantã de la a vorbi o limbã la cealaltã,
cu raþele care mãcãie fericite pe lângã lac (da,

avem un lac în mijlocul campusului), cu aspectul
caselor, cu uitatul mai întâi în dreapta ºi apoi în
stânga, cu cantitãþile exprimate în „pints”, cu
pâinea mereu feliatã, cu oamenii mereu veseli
ºi respectuoºi, cu bãutul cidrului în loc de bere
sau cu vremea în general înnoratã (dar nu ºi
ploioasã!). Totuºi, nu-mi fac griji, locul acesta
nu pare sã fie bun prieten cu rutina ori cu
plictiseala. Un singur lucru e cert: poate cã
m-am obiºnuit sã merg zilnic cu autobuzul pânã
la facultate; dar nu cred cã mã voi obiºnui
vreodatã cu ºoferul care îmi rãspunde mie ºi
tuturor pasagerilor atunci când îl salutã.

Uniriºtii refac podul prieteniei
cu românii din spaþiul ex-sovietic
prof. Cristina CHIRIAC
Colegiul Naþional ,,Unirea” Focºani a
demarat un ambiþios proiect cultural ºi educativ
de refacere a legãturilor cu românii din spaþiul
ex-sovietic. Parteneri în acest demers sunt
pentru început Liceul Teoretic Româno-Francez
,,Gh. Asachi” din Chiºinãu reprezentat de d-l
olosatîi, Federaþia
director, profesorul Boris V
Volosatîi
Comunitãþilor Evreieºti Vrancea, reprezentatã de
d-l Mircea Rond, preºedintele acesteia ºi, nu
în ultimul rând, de Biblioteca Judeþeanã
reprezentatã de doamna director, Teodora
Fîntînaru .
Proiectul a fost iniþiat de profesorii
catedrei de istorie Carmen Atarcicov ºi Adrian
Atarcicov care au prevãzut derularea acestuia
pe o perioadã de patru ani. Momentul considerat
potrivit pentru deschidere s-a petrecut de zilele
Colegiului Naþional ,,Unirea”, respectiv 24
ianuarie 2011. Festivitatea, urmatã de activitãþile
proiectate pe domenii ºi pânã în cele mai mici
detalii de cãtre profesorii colegiului ºi cu
implicarea largã a elevilor, a reprezentat un prilej
potrivit pentru prezentarea spiritului unirist inclus
în mod evident celui naþional, participanþilor în
calitate de primi oaspeþi, reprezentând Liceul
,,Gh. Asachi” din Chiºinãu. Pregãtiþi sã participe
la sãrbãtoare cu prezentarea artisticã a
specificului românesc, fãrã tendinþe strict
naþionaliste, ci bazate pe instructuralitate ºi
deschidere cãtre valori europene. Profesorii
coordonatori ai grupului elevilor basarabeni au
fost profesoarele de istorie, Lucia Argint ºi
Ludmila Groian .
Cele patru instituþii implicate au stabilit
drept scop al Protocolului încheiat cu aceastã
ocazie colaborarea în vederea realizãrii unor
proiecte culturale, în special educaþionale,
urmãrindu-se ca prin intermediul unor aspecte
de ordin istoric, religios, filologic sã se
revigoreze sentimentul naþional al românilor din
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afara graniþelor (statului român), în contextul
promovãrii valorilor comune europene. Din
acest motiv, grupul þintã al proiectului îl reprezintã
elevii ºi profesorii români, din spaþiul ex-sovietic:
Basarabia, Bucovina, Þinutul Herþa.
Etapa primã a proiectului a urmãrit în
consolidarea relaþiilor deja formate cu Liceul “Gh.
Asachi” din Chiºinãu, acest lucru realizându-se
în cadrul dezbaterii planificate anterior, tema
propusã fiind una suficient de generoasã pentru
a putea acoperi diverse secþiuni ºtiinþifice,
începând cu cea didacticã, urmând ariile

Profesorii ºi elevii basarabeni pe
scena CNU (24 ianuarie 201
1)
2011)
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Profesorii ºi elevii unriiºti în Cernãuþi
(10 decembrie 201
1)
2011)
curriculare cuprinse în programa ºcolarã, pentru
a permite profesorilor de ambele pãrþi sã-ºi
asume rolul de coordonatori ai grupurilor de
elevi.
Discuþia a avut în vedere ºi planul d-lui
Adrian Atarcicov de a contura linia colaborãrii
spre Herþa ºi Cernãuþi. Cu mândrie ºi onoare
anunþãm cã am fost primul grup organizat,
respectând spiritul românesc, în numele
instituþiilor vrâncene amintite, care a vizitat
Þinutul Herþa, comunitate apreciatã ca având
peste 90 % români. Prin contribuþia Bibliotecii
Judeþene “Duiliu Zamfirescu” din Focºani, s-a
realizat o donaþie de carte, transformatã la
Gimnaziul “Gh. Asachi” din Herþa într-o
expoziþie de carte româneascã, volumele fiind
atent alese pentru a familiariza pe cititorii lor în
cunoaºterea spiritului mioritic, iar la alt nivel cu
receptarea criticã a operei eminesciene.
Reprezentanþii Fundaþiei “Gh. Asachi”
din Herþa, doamna director Teodoreanu ºi d-l
profesor Alexandru Platonov, au vorbit în
discursurile lor de o prezentate de carte
completã, în cadrul activitãþilor dedicate
“Sãptãmânii Gheorghe Asachi” din martie 2012.
La Cernãuþi am fost însoþiþi ºi de
reprezentanþii acestei fundaþii ºi de profesoarele
Lucia Argint ºi Ludmila Groian de la Liceul “Gh.
Asachi” din Chiºinãu. Pe lângã statuia ºi Casa
Eminescu, casa Aron Pumnul, þinta a
reprezentat-o Universitatea Naþionalã ,,Yuriy
Fedkovych” din Cernãuþi, cel mai important
centru universitar din nordul Bucovinei, situatã
în Cernãuþi, Ucraina. Înfiinþatã în 1875 (numele
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de Franz-Joseph Universitat), având iniþial limba
de predare germanã, avea departamente
speciale pentru literatura românã ºi cea
ucraineanã. Dupã Unirea Bucovinei de Nord cu
România, a fost redenumitã ,,Universitatea
Regele Carol I din Cernãuþi”, clãdirea actualã
fiind construitã de Guvernul României între anii
1920-1922. Ne-a impresionat istoricul sãlii de
renume, actualmente sãlii Senatului, Bibliotecii,
ca Aulã a Universitãþii, dar mai ales, atitudinea
de respect arãtatã de reprezentanþii acesteia
faþã de români.
Concluzia survenitã acestei sesiuni de
lucru, manifestatã public de coordonatorul Adrian
Atarcicov, a fost de a se dezvolta proiectul iniþiat,
prin implicarea pãrþilor într-o abordare de tip
corporatist a momentelor învãþãmântului
românesc de la ,,momentul Gheorghe Asachi”
spre prezent, din perspectiva unor valori
comune europene.
Impresii ale participanþilor acestei etape
a proiectului:
Dan Herþa (XI G): ,,M-am simþit mai român în
afara graniþelor decât aici. Pe toþi i-a cuprins
mândria când au aflat cã României îi pasã de
ei.”
Bogdan Moise (XI G): ,,Am fost impresionat
de cât de bine se vorbeºte limba românã în
ciuda eforturilor de rusificare a populaþiei din
Bucovina, poate chiar mai bine decât mulþi
locuitori din Covasna, Harghita…”
Petru Partene (X G): ,,Liceul Gh. Asachi mi-a
depãºit cu mult aºteptãrile. Cu siguranþã va
schimba viitorul Basarabiei prin strãluciþii elevi,
cu rezultate în întreaga lume, ce ies de pe
bãncile sale. Un liceu exemplu, prin absolut
orice.”
Prof. Viorel Chiper: ,,Sunt încântat sã particip
la acest schimb cultural, mai presus de orice
tehnicism ºi formalitãþi. Dialoguri deschise,
schimburi de idei, impresii ºi culturã”.
P r o f . E n a c h e P ã t r a º c u : ,, Am respirat
româneºte ºi m-am înãlþat spiritual. Contactul
cu aceste culturi te ajutã sã te regãsesºti.”
Prof. Adrian Atarcicov: „Aceastã deplasare a
avut pentru mine o importanþã specialã. Tot ceea
ce am vãzut în Herþa ºi în Bucovina m-a marcat
profund; n-am crezut cã pot gãsi aici români
autentici, o limbã românã curatã ºi un sentiment
românesc adevãrat. M-am simþit român, am
respirat româneºte ºi am fost mândru cã aparþin
acestui popor la Herþa ºi Cernãuþi”
Sentimentul cu care m-am întors a fost
nevoia de a contribui la consolidarea comunicãrii
transfrontaliere prin intermediul acestui proiect
avantajat de asemãnãrile culturale ºi didactice
ale Colegiului Naþional ,,Unirea” ºi ale Liceului
Teoretic ,,Gh. Asachi” de la Chiºinãu.
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Aghios Oros - Muntele Sfânt
prof. Romulus BUZÃÞELU
Muntele Athos, numit ºi Muntele Sfânt,
este centrul ortodoxiei monastice, un loc izolat
locuit numai de cãlugãri ºi complet dedicat
credinþei. Este situat pe unul dintre cele trei braþe
ale peninsulei Halkidiki, din nordul Greciei
(provincia Macedonia). Are o lungime de 60 km
ºi o lãþime ce variazã între 8 ºi 12 km, aria totalã
fiind de 360 km pãtraþi.
Aici s-au ridicat 20 de mânãstiri
ortodoxe, 12 schituri ºi alte forme de convieþuire
monasticã în care trãiesc mai mult de 1500 de
monahi ortodocºi. Regiunea este autonomã din
punct de vedere administrativ, alcãtuind un stat
monastic cu capitala la Karyes.
Cãlugãrii sau monahii (de la grecescul
monahos care înseamnã „singur“) au început
sã formeze mânãstiri, în deºertul egiptean, în
secolul al IV-lea. Practica s-a rãspândit în
Orientul Mijlociu ºi în Europa, iar în secolul al
IX-lea existau deja pustnici pe Muntele Athos.
De atunci, pe mãsurã ce civilizaþia s-a dezvoltat,
motivele pentru distanþarea de societate prin
viaþã monasticã s-au înmulþit. Întregul spaþiu de
aici – marea Egee cu valurile înspumate,
pãdurile de nepãtruns, silueta de 2.033 de metri
a Muntelui Athon înzãpezit – este însãºi esenþa
izolãrii.

Mânãstirea Marea Lavrã (martie 2010)
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Cãlugãrii athoniþi, indiferent de
naþionalitatea lor, vieþuiesc dincolo de timpul
nostru, dupã canoane ºi pravile seculare. Cu
bãrbile lor mari ºi veºmintele negre, simbolizând
renunþarea la lume, cãlugãrii par sã alcãtuiascã
o frescã bizantinã, o frãþie atemporalã bazatã
pe ritual, simplitate extremã ºi rugãciune
continuã. Calendarul dupã care se organizeazã
muntele Athos ºi se rânduiesc sãrbãtorile este
cel iulian aflat cu 13 zile în urma celui gregorian
iar toate ceasurile pe care le-am întâlnit indicau
ora bizantinã. Acest fapt se datoreazã
necesitãþilor de slujire specifice muntelui Athos.

Frescã - Biserica Protaton
Potrivit acestora, ziua liturgicã nu începe cu
miezul nopþii sau cu dimineaþa, ca în mãsurarea
obiºnuitã a timpului, ci cu seara. Ziua liturgicã
reprezintã astfel intervalul de timp dintre douã
seri consecutive. Ora bizantinã este stabilitã în
funcþie de apusul soarelui, socotit ora 24. Aºa
cum ne mãrturiseau ºi pãrinþii întâlniþi în
mânãstiri, ora bizantinã leagã ritmul liturgic al
slujbelor de ritmul cosmic. De aceea, în Muntele
Athos, programul liturgic este unul special,
respectat deopotrivã de cãlugãri ºi de pelerini.
La ora 1 bat clopotele pentru deºteptare.
Pânã la ora 2 toþi cãlugãrii îºi citesc canonul ºi
rugãciunile la chilie. Între orele 2 ºi 5 se oficiazã
slujbele Utreniei ºi Sf. Liturghie. La ora 5
dimineaþa monahii ºi pelerinii pãºesc împreunã
în sala de mese a mânãstirii (trapeza) pentru
un mic dejun auster. La masã nu se vorbeºte ºi
se ascultã cuvântul de învãþãturã citit de unul
dintre cãlugãri. Mâncãm foarte puþin ºi doar pânã
când stareþul mânãstirii sunã dintr-un clopoþel.
Aici nu este nimic din risipa ºi consumismul
nostru. Dupã masa de dimineaþã cãlugãrii se
retrag la chilii pentru douã ore de odihnã, iar apoi
merg la diferitele ascultãri aºa cum sunt numite
în spaþiul monahal (munca pãmântului pe livezile
de mãslini sau în grãdini, studiul în biblioteci,
traduceri din vechi manuscrise, etc.)
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La ora 4 dupã amiazã, se oficiazã slujba
Vecerniei, apoi se serveºte masa. De la opt
seara la unu noaptea, se merge la odihnã. La
apusul soarelui porþile fiecãrei mânãstiri mari
sunt încuiate, rãmânând astfel, pânã a doua zi
la rãsãritul soarelui.
Prezenþa româneascã este una
însemnatã în muntele Athos, totodatã ºi o
dovadã a enormei contribuþii la realizarea acestui
centru de spiritualitate ortodoxã. De-a lungul
timpului, numeroºi domnitori români au înzestrat
mânãstirile athonite cu danii, obiecte de cult,
veºminte ºi cãrþi. Practic, de-a lungul a cinci
secole, contribuþia româneascã totalã în
complexul monastic Athos este prima ca
mãrime, depãºind de departe oricare alta, chiar
dacã originile poporului român sunt latine. Cu
toate acestea românii, spre deosebire de
celelalte popoare ortodoxe, nu au o mânãstire

Biserica mânãstirii Hilandaru

acordã un numãr de 100 de permise pentru
ortodocºi ºi aproximativ 10 permise pentru cei
de altã confesiune creºtinã. În pelerinajele pe
care le-am întreprins la mânãstirile din muntele
Athos am aflat ºi motivul acestei interdicþii.
Conform tradiþiei Athonite, Fecioara Maria a
pãºit pe acest Munte în timpul cãlãtoriei sale
împreunã cu Sf. Ioan, de la Iaffa spre Cipru,
pentru a-l vizita pe Lazãr. Din cauza vremii rele,
au fost nevoiþi sã ancoreze lângã portul din
Klement, aproape de actuala mânãstire Iviron.
Încântatã de frumuseþea muntelui, l-a
binecuvantat ºi a cerut fiului sãu Iisus Hristos
ca muntele acesta sã fie grãdina ei. Se spune
cã atunci s-a auzit o voce din cer: „ Fie ca
aceasta sã fie moºtenirea ºi grãdina ta, un
paradis al salvãrii pentru cei care cautã sã fie
salvaþi.” De atunci, muntele a fost considerat
grãdina Maicii Domnului ºi a fost interzis accesul
oricãrei alte femei.
Punctul de plecare spre Muntele Athos
este o micã staþiune-port la marea Egee,
Ouranopolis, aflatã la aproximativ 140 km est
de Tesalonic. Singurul mod de acces în Athos
este pe mare prin curse de ferryboat. Acesta
pleacã din Ouranopoli la ora 9:45 ºi are ca
destinaþie mãnãstirile Zografu, Dohiariu,
Xenofont, Sf. Pantelimon ºi în cele din urmã
portul athonit Daphni. În portul Daphni eºti
aºteptat de autobuze care te vor duce împreunã
cu ceilalþi pelerini pânã în capitala Sf. Munte,
Karyes, iar de acolo se pot lua microbuze spre
diverse mãnãstiri. Mulþi dintre ºoferi sunt români,
fãcând ºi mai familiarã cãlãtoria spre destinaþie.
În ultimii ani am fost însoþit în aceste
pelerinaje athonite ºi de colegi uniriºti, care au
avut bunãvoinþa de a aºterne pe hârtie impresiile
ºi gândurile lor.

prof. T
oader Aioanei
Toader

proprie în Athos. Schitul românesc Sfântul Ioan
Botezãtorul (în greceºte Prodromu) aparþine de
mãnãstirea greacã a Marii Lavre. Situat într-un
loc izolat în extremitatea sudicã a peninsulei,
este locuit de 25 de cãlugãri ce respectã cu
stricteþe principiile vieþii monastice ortodoxe. O
altã aºezare româneascã este Schitul Lacu,
situat la 3-4 ore distanþã de mers pe jos de la
mãnãstirea Sf. Pavel, de care aparþine. Astãzi
este format din 8 chilii ºi este locuit de 39 de
cãlugãri români.
Accesul pe Muntele Athos este absolut
interzis femeilor, iar accesul bãrbaþilor este ºi el
foarte restrictiv, numãrul vizitatorilor admiºi fiind
limitat, solicitându-se un permis special de intrare
(diamonitirio), obþinut în prealabil. Zilnic se
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Pelerinaj? Excursie? Greu de definit.
Probabil, fiecare s-a decis pentru una sau alta,
în funcþie de pregãtirea spiritualã prealabilã ºi
stãrile sufleteºti pe care s-a decis sã le trãiascã!
Deºi „s-a întâmplat” în 10 – 17 noiembrie 2008,
amintirile sunt încã vii, de neºters. Cãlãtorind
toatã noaptea de 9 – 10 XI, n-am putut admira
decât… colegii ce se chinuiau sã îmbine somnul
cu… trezvia, trãind autentice coºmaruri de…
Purgatoriu! Cu microbuzul nostru, cu ochii cârpiþi
de nesomn, minunata traversare a peninsulei,
de pe golful stâng (Ierisous), spre cel drept,
„Cetatea Cerului” (Ouranopolis). Aici suntem
aºteptaþi de Marius Buzãþelu, interpretul, ghidul
ºi sfãtuitorul nostru. O dimineaþã cenuºie de
toamnã. Dupã ce trecem de vamã, cãlãtorim cu
feribotul „Sf. Pantelimon” spre Daphni, urmãriþi
de un alai de pescãruºi ca zãpada, extrem de
insistenþi ºi îndrãzneþi, ce-þi furã dumicatul de la
mânã la gurã, dacã nu eºti atent! De aici, suntem
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transportaþi cu autocarul de un bãtrânel din Iaºi
(sunt mulþi români puºi pe chilipiruri în Sf. Munte!)
spre „capitalã”, un cãtun ceva mai rãsãrit, de
unde pleacã microbuze în toate direcþiile
(cuviosul Paisie ºi alþi tradiþionaliºti conservatori
au luptat din rãsputeri pentru a împiedica
pãtrunderea mijloacelor moderne de transport
ºi transformarea Muntelui într-o afacere
veroasã, ceea ce n-au reuºit; acum este
împânzit de trasee ºi traversat de tot felul de
maºini). Primul popas este la mânãstirea
Vatopedu, impresionantã prin grãdinile…
suspendate ºi foarte îngrijite, prin fântânaciºmea ºi livezile de mãslini, atunci culese, prin
ospitalitatea primirii cu ouzo, rahat ºi apã rece,
asistãm la vecernie ºi ne închinãm la sfinte
moaºte rarissime, între care „Brâul Maicii
Domnului”, suntem invitaþi de un frate român sã
vedem un paraclis de mare preþ, mai rar vizitat,
cu douã icoane fãcãtoare de minuni ale Maicii
Domnului, veneratã în tot muntele. Cãlugãri de
aici, deºi majoritar greci, ºtiu ºi româneºte. Au
coruri de cãlugãri extrem de valoroase în toatã
biserica rãsãriteanã, cu strãveche tradiþie.
Impresionantã ºi icoana Mântuitorului de la
poartã, ciuruitã de un turc ce a plãtit cu viaþa,
prin… ricoºeul gloanþelor!
Mânãstirea Marea Lavrã

Pe 11 XI, plecãm spre Prodromu, un
drum lung spre vârful peninsulei, tot cu un ºofer
ieºean. Admirãm coasta nord-esticã pe care se
aflã mânãstirile Pantocrator, Iviron, Filotheus,
Marea Lavrã, ajungând la a doua destinaþie,
schitul românesc de la Prodromu. Primiþi la fel
de ospitalier de un tânãr cãlugãr, suntem cazaþi
într-o camerã comunã în cel mai pur spirit
tradiþional, fãrã luminã electricã, cu strãvechile
lãmpi cu petrol, ceea ce displace unora dintre…
ultra citadini! Stare de euforie puþin cam
exageratã, „calmatã” de un preot sever din Arad:
„Nu uitaþi unde sunteþi!”... Asistãm la vecernie,
închinându-ne la celebra „Prodromiþa”, icoana
fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului. Biserica
e uriaºã, policandrul, aproape la fel de mare ºi
strãlucitor ca cel de la Vatopedu. Preotul, cu
jurãmântul tãcerii; nu avem ºansa de a-l vedea
pe cel ce, între timp, a trecut la ceruri, celebrul
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Mânãstirea Pantocrator
pãrinte duhovnic, Petroniu Tãnase. ªi aici,
grãdinã splendidã, mâncãm lutus, un fel de gutui,
foarte bogat în uleiuri ºi minerale. „Uniriºtii”:
subsemnatul, domnii Buzãþelu, Pãtraºcu ºi
Atarcicov, coborâm pe Calea Sfinþilor (o potecã
abruptã pietruitã, ce lega portul ºi vechea
mãnãstire din vale – dispãrutã azi – cu cea din
deal), din susul muntelui spre mare, aprox. 800
m, pânã pe þãrm. La revenire, mã abat pe o
potecã incertã ºi ajung la o baracã de scândurã
(cca 3 x 3m), chilia unui schimnic, care, pãrãsitã
de curând, mi-a dat idee ce înseamnã chilia unui
pustnic: un godin de fier, cu câteva lemne
dedesubt, o masã cu câteva cãrþi în limba
greacã, o gãleatã, o ulcicã, o strachinã, o lingurã
ºi o furculiþã, o gamelã de tip militar, un pãtuþ cu
o pernã ºi câteva þoale, abia atunci fãcut parcã,
lumânãri, icoane ºi alte câteva obiecte de strictã
necesitate. Cred cã aceastã „descoperire” a
mea m-a impresionat cel mai mult din tot ce am
vãzut ºi trãit. Trecând peste ironiile colegilor, cã
aº fi cel mai potrivit sã rãmân aici, i-am dus ºi
pe unii dintre ei sã vadã „minunea”!
Pe 12 XI, plecãm jumãtate dintre noi la
Marea Lavrã, pe un drumeag scurt de munte.
Pe drum, am întâlnit ºi câþiva catâri ºi mãgãruºi
cu samarele în spate, atmosfera milenarã a
muntelui! În dreapta, spre apus, imaginea
incredibilã a vârfului Athonului (2033 m,
aproximativ cât Caraimanul), înceþoºat ºi
Mânãstirea Cutlumuº
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Biserica Schitului Prodromu
misterios!... Se zãresc chiliile sãpate în munte.
De aici, dupã ce am fost cazaþi, cu dl Pãtraºcu,
„încercãm muntele cu degetul”, ne propunem sã
ajungem în vârful, care pãrea a fi la o aruncãturã
de praºtie! Urcãm prin pãdure pe un drum
ºerpuit, cca 8 – 10 km, pânã la un releu ºi un
bazin de colectare a preþiosului lichid, atât de
rar aici. Am fost la câteva sute de metri – abia a
doua zi am aflat! – de celebra chilie a Sf. Grigorie
de Palama, decedat în anul întemeierii Moldovei,
1359! Obosiþi, ºi cu ameninþarea serii, ne-am
lãsat pãgubaºi ºi am coborât apoi pe þãrm, unde
se renova un castel vechi (cam peste tot se
renoveazã febril cu bani UNESCO ºi UE) ºi aici
dãm de un… Costel din Neamþ. Abia în vale am
observat cât de puþin am urcat ºi ce distanþã
considerabilã am mai fi avut de parcurs pânã-n
vârful Muntelui! Marius ne-a prezentat Marea
Lavrã, cum Sf. Antonie a reuºit, cu ajutorul Maicii
Domnului ce i-a apãrut aievea, sã clãdeascã
vechea lavrã, dupã ce aceasta a fãcut o minune,
deschizând cu toiagul un izvor în stâncã.
Aceasta era surpatã de forþe potrivnice, ca-n
celebra noastrã baladã. Am vãzut ºi cealaltã
minune, chiparosul contemporan acestei
întâmplãri de peste 1000 de ani, cu rãdãcinile
spre Cer, chilia Sf. Ioan Cucuzel într-o peºterã
minusculã, unde am intrat cu greu eu, Marius ºi
Benz, iar pe fotografii ne-au apãrut imagini
invizibile cu ochiul liber, un cãlugãr arãtând spre
un zid din pietre. Minune, am strigat noi! Dacã

Chilia pãrintelui Paisie Aghioritul
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am fi avut timp ºi ar fi fost dupã capul nostru,
am fi demolat zidul, sã vedem ce aratã
misteriosul cãlugãr!
În curtea mãnãstirii, alt chiparos milenar,
cu alurã superbã, cu un trunchi extrem de gros,
purtãtor de legende, iar, lângã el, acel vas mare
rotund din marmurã de sfinþire a apei,
recondiþionat, purtãtor ºi el de legende. Seara
ne-am întreþinut cu un bãtrân monah român,
Ieremia Catanã, singurul dintr-o mãnãstire de
30 de vieþuitori greci, care ne-a împãrtãºit
numeroase dintre tainele Lavrei ºi ale Sf. Munte!
Impresionaþi, mândri ºi însufleþiþi nevoie mare
de descoperirea noastrã, îl ducem ºi pe el la
peºtera cu minuni, dar acum nu „vedem” pe
perete decât un… cap de copil..., apoi parcã un
cãlugãr, cu ochiul liber, de data asta! Este sincer
impresionat ºi bãtrânul cãlugãr de vedenii!
Noapte paradiziacã cu lunã plinã peste Athos!
Atmosferã adâncã de pace, liniºte, miros fin de
smirnã, tãmâie ºi alte miresme, predispunere la
meditaþie, contemplaþie adâncã ºi rugãciune,
mister… Asistãm unii dintre noi, la ora 2

Chilie pentru pelerini - Schitul Prodromu
dimineaþa, la miezonopticã ºi utrenie. Masã
copioasã, cu vin roºu mãnãstiresc, într-o
trapezã nevãruitã de… 1000 de ani, datã în
cinstea noastrã, care eram în preajma Lãsatul
secului pentru postul Crãciunului pe stil nou, cãci
ei þin pe stilul vechi al Patriarhiei din
Constantinopol, fãrã a fi „stiliºti”. Senin ºi cald.
Vin ºi cei de la Prodromu ºi ne pregãtim sã
plecãm, aºteptând un microbuz. Avem vârful
muntelui Athos în faþã, iar eu îmi iau bun-rãmas
de la cel a cãrui operã am admirat-o ºi iubit-o
atât, pãrintele rugãciunii inimii ºi al elucidãrii
luminii taborice necreate! Vorbim mult la
despãrþire cu bunul pãrinte Irimia Catanã, întrun chioºc din afara mãnãstirii, de unde avem o
minunatã panoramã a muntelui ºi a mãrii înfrãþite
ºi înfrãþind Cerul cu pãmântul, în Grãdina Maicii
Domnului! Marea Lavrã e prima ºi cea mai mare
mãnãstire din Sf. Munte. Nu întâmplãtor aici sunt
multe moaºte de sfinþi celebri ºi alte numeroase
vestigii de preþ. Zilele acestea au fost ºi niºte
sãrbãtori providenþiale: Sf. Ioan Gurã de Aur, Sf.
Grigorie de Palama, Sf. Paisie de la Neamþ,
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adepþi înfocaþi ºi profunzi practicanþi ai
Rugãciunii Inimii sau a lui Iisus! Revenim pe o
variantã interioarã, extrem de sãlbaticã ºi
pitoreascã, plutind parcã între Cer ºi Mare, spre
Kareia.
Ne cazãm la schitul Sf. Andrei din
Kareia, veche ºi impresionantã lavrã ruseascã,
azi la greci, unde suntem primiþi regeºte de un
tânãr monah – se putea altfel?! – basarabean.
ªi aici masã sãrbãtoreascã de lãsatul secului
pe stil nou, în cinstea noastrã. Lavrã în plin
ºantier de renovare, cazare extrem de…
cazonã, ca sã nu-i spun durã. Au ºi seminar
pentru copii, bisericã „balºaia”, în stil rusesc,
clopotele vreo patru, cel mai mare din Sf. Munte
are cca 10.000 kg. Se slujeºte în paraclis (ºi
acesta impresionant, „balºoi”!), facem
cumpãrãturile principale din Kareia, cãci avem
toatã dupã amiaza la dispoziþie. O altã amintire
preþioasã este plecarea din Kareia, pe jos, la
chilia cunoscutului cuvios Paisie, însoþiþi de un
tânãr… american! Vedem mai întâi celebra
mãnãstire Cutlumuº, la ieºirea din „capitalã”,
fiind impresionaþi de vechimea ei ºi a mãrturiilor
istorice de maximã importanþã despre
Principatele române ºi voievozii lor. Coborâm
apoi la chilia stareþului cu ochi albaºtri, Gabriel,
înainte vãzãtor, care ne-a spus câteva pilde
adânci, primind binecuvântare pentru a vedea
chilia cuviosului Paisie. Ne oferã puþinã vatã
îmbibatã cu mir de pe o icoanã fãcãtoare de
minuni din chilia sa (pe care aveam sã o pierd!).
Ajungem la chilia cuviosului Paisie Aghioritul
(+1994), pe o splendidã potecã de munte, primiþi
de un monah vârstnic cu mare bucurie ºi
ospitalitatea tradiþionalã, ºtiind deja de venirea
noastrã. Chilia ºi tot ce existã acolo, de
poveste!!! La fel, întoarcerea.

Biserica Sf. Dimitrie - Schitul Lacu
Noaptea asistãm la o minunatã slujbã,
iar dimineaþa plecãm cu un microbuz închiriat
spre mult aºteptatul Schit Lacu. ªoferul tot
român, ieºean ºi acesta, ne-a dus printr-un peisaj
mirific, de vis, spre Lacu. Din cele 24 de chilii
ale Schitului, 12 sunt deja locuite, renovate,
modernizate (unele cu contribuþia – nu foarte
apreciatã! – a lui Becali, dar ºi a multor altor
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ctitori), arãtând excelent. Lakoskiti este situat
tot în vârful peninsulei, spre centru, având ºi el
vârful muntelui în faþã. Locuri de o sãlbãticie ºi
frumuseþe de început de lume, Schitul este situat
într-o cãldare, o vale adâncã, protejat de
vânturile puternice ale muntelui. Lacu – vãgãunã,
vale adâncã, groapã – aºa este! Primiþi cu
proverbiala ospitalitate bucovineanã la chilia
Buna Vestire a pãrintelui ªtefan Nuþescu, cu 9
nevoitori. Exemplar gospodãritã, cu anexe ºi

Frescã - Biserica Protaton

ateliere de lumânãri, tipografie ºi croitorie –
confecþii, colaborând cu patroni din… Focºani,
cunoscãtor al oraºului ºi a multor preoþi de aici.
Pãrintele, un om de omenie, complet ºi vârtos,
ca toþi moldovenii autentici: stareþ, preot,
administrator, traducãtor ºi tipograf (tipografia
este la Bucureºti), un excelent povestitor… Fin,
ca ºi pãrintele Ieremia Catanã, al pãrintelui Ilie
Cleopa! Vorbim mult pe „prispa” chiliei. În spate,
dormitoarele ºi atelierele, într-o paºnicã armonie
a vechiului cu modernul. Un magazin de icoane
deosebit. Asistãm la slujbele de searã ºi
dimineaþã, vizitãm alte chilii ºi împrejurimile,
biserica mare, unde se adunã toþi pentru Sf.
Liturghie, ne împrietenim cu alþi fraþi români de
aici: pr. Nicanor, un alt frate sperios din…
Câmpineanca, pr. Acachie, de la cea mai
impozantã ºi frumoasã chilie, fãcutã de Becali,
de unde ai panorama întregii vãi; acesta ne
primeºte în foiºor, dar se grãbeºte dupã
materiale, urcând într-un splendid Toyota (sunt
ºase aici, la Lacu). Pe searã, cu dl Pãtraºcu,
mai tragem o raitã ºi vizitãm ºi chilia pãrintelui
Pavel din Corbii de Argeº, de unde provine
Mitropolitul Moldovei, Teofan. Din atelierul de mir
ºi tãmâie, ne oferã câte o mostrã, ca ºi
ospitalitatea bine cunoscutã, tradiþionalã.
Traversãm pârâiaºul pe care se va face micro
hidrocentralã (fotografiate apele acestui pârâiaº,
apare a II - a minune, a cãrei amploare aveam
s-o descopãr mai târziu: Sf. Munte, cu Maica
Domnului în spate, ca fundal)! Este imaginea
emblematicã a Sf. Munte! Frânþi de obosealã,
dar fericiþi de plimbarea în aerul tare de munte,
dormim buºtean!
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La despãrþire, pãrintele ªtefan ne face
surpriza, unui plic mare cu amintiri ºi ne
împrumutã camioneta strãveche Mercedes
(4x4) sã ne ducã la portul din vale. Nu vom uita
niciodatã drumul sãlbatic de munte, foarte
accidentat, precum strãzile din România, cu acel
cãlugãr ºofer de… raliu (!) accelerând la
maximum, iar noi, cocoþaþi în caroserie trãgând
cu urechea, printre sughiþuri ºi rãvãºealã, la
concetãþeanul dlui Iliescu, Laurenþiu Mihailov,
ce, guraliv, urlând din rãrunchi, ne destãinuie
multe secrete ale muntelui!... De neºters
traversarea cu hopuri sub roþi, cu prãpãstii, când
în stânga, când în dreapta, cu marea sub noi la
doi km adâncime, cu o goanã teribilã ºi terifiantã,
pentru a prinde vaporul, pe scurtãturã, cu multe
inedite despre munte ºi despre Lacu!
Din nou, cãlãtorie nocturnã, popasuri
scurte pentru odihna ºoferului, o discuþie extrem
de încinsã despre ostilitatea celor de la Lacu
faþã de cultura europeanã, „desfrânata”, ce a
antrenat lumea spre rãu, spre cele mai cumplite
experienþe diabolice… Obscurantiºtii
fundamentaliºti din microbuz s-au opus
vehement ereticilor! Ajungem acasã frânþi de
obosealã, dar fericiþi, la 3 dimineaþa. Cu puternice
nostalgii pentru universul pãrãsit, o lume
transfiguratã, unde pãmânt, cer ºi mare se
împletesc întru configurarea Grãdinii Maicii
Domnului; o altã lume, o pregustare a
Paradisului. Ard de nerãbdare sã repet
experienþa ineditã, sã mai evadez o datã ºi sã
mã odihnesc de aceastã lume nebunã, nebunã,
tot mai nebunã, în care „zgomotul ºi furia” par
a-i fi „legea!”.

Schitul Prodromul (noiembrie 2008)

prof. Enache Pãtraºcu
Primul semn cã ne apropiam de Muntele
Sfânt a fost când pescãruºii ce însoþeau vasul
au încetat sã mai facã acest lucru.
Dupã o sãptãmânã de pelerinaj ºi un stil
de viaþã ca a celor de la mãnãstire, am realizat
cã omul are nevoie de foarte puþine pentru a fi
fericit; dar puþinul necesar sã ºi-l aleagã cu foarte
mare grijã.
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Trapeza mânãstirii Marea Lavra

prof. Adrian Atarcicov
N-am plecat la Athos cu aºteptãri
speciale: nu mi-am fãcut dinainte un tablou ideal
despre ceea ce ar putea fi acolo, ºtiam câte ceva
despre istoria locului, despre specificul
Athosului, despre statutul, special, în cadrul
Greciei.
Ceea ce n-am ºtiut însã era faptul cã
era vorba despre o pregãtire sufleteascã
anterioarã. Athosul nu este un spaþiu turistic
propriu-zis. Peisaje superbe, spectaculoase
sunt prea puþine. Un climat uscat, un relief destul
de neprietenos. Probabil un motiv pentru care
primii sihaºtri au ales Athosul a fost ºi
inospitalitatea ºi puþina accesibilitate (Sf.
Athanasie Atonitul, la 936, e socotit
întemeietorul vieþii monastice de aici).
Impresiile despre Athos sunt un puzzle
de favorabil ºi negativ, de excepþional ºi penibil.
Athosul e departe de ceea ce pare a fi, respectiv
un monolit ortodox. Am întâlnit în mãnãstirile în
care am fost modalitãþi diferite de a-l iubi pe
Dumnezeu. Am gãsit locuri unde a-l venera pe
Domnul însemna suferinþã ºi privaþiune, dar ºi
spaþii unde aceeaºi adoraþie avea loc cu feþe
destinse ºi zâmbitoare. Sunt locuri unde frica
de Dumnezeu e evidentã, în altele e iubire.
La Prodromu am gãsit o anumitã
încrâncenare, o ancorare în ceea ce numea
Patriarhul Teoctist „credinþa strãmoºeascã”;
refuzul unui minimum de confort (curent electric,
de exemplu) era o probã a adevãratei credinþe.
În schimb, am gãsit la schitul Lacu un stareþ
ªtefan, un personaj de excepþie. Un bãrbat bine
fãcut, ºi la minte, ºi la trup, cu o figurã deschisã
ºi optimistã care nu ne-a impus nimic; ne-a lãsat
sã optãm în manifestãrile noastre. Acest fapt
m-a fãcut sã merg din plãcere la 5.30 a.m. la
utrenie; m-am putut ruga într-o bisericuþã
modestã, puþin încãpãtoare, dar plãcutã, cu
senzaþia unui fel de intimitate, de uniune cu
Dumnezeu. Tot aici am gãsit ºi apã caldã, ºi
faianþã sau gresie. Sunt convins cã trãitorii de
la Lacu nu erau cu nimic mai prejos decât cei
de la Prodromu.
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Am gãsit ºi un schit izolat, cu un singur
trãitor, un român verde, Akakie; omul nu avea
nicio problemã în privinþa izolãrii (aºa cel puþin
o numeam eu).
Pelerinajul la Athos ar trebui sã se
întâmple dupã o anumitã pregãtire sufleteascã.
Nu pentru cei de acolo; e vorba despre o
apropiere de Dumnezeu, de cele cu adevãrat
importante.
Timpul la Athos se scurge altfel; aparent,
acolo nu se întâmplã nimic deosebit (sau aºa
ar trebui sã fie). Adevãrul divin e unul etern, cel
uman e relativ; ritmul trãirii monastice e unul
monoton pentru un mirean, mai ales pelerin. E
adevãrat, din exterior, e minunat sã trãieºti la
Athos, sã te purifici, sã regãseºti Adevãrul; în
realitate, o singurã sãptãmânã pe Muntele Sfânt
(chiar ºi ca pelerin) e suficientã pentru a te
rãzgândi în privinþa unei posibile rãmâneri pe
spaþiul sacru.

Mânãstirea Caracalu

Sincer, Athosul rãmâne un moment
deosebit în existenþa mea de pânã acum, mai
adaug faptul cã am avut ºi ºansa unor tovarãºi
de pelerinaj (în sensul românesc, de împãrþire
a bunelor ºi relelor…) pe care i-am înþeles altfel
decât la ºcoalã; rãmân plimbãrile remarcabile
pe versanþii aproape de nori; poantele suculente
(cred eu) pe care ni le-am servit, atmosfera
specialã (un coleg zilnic gãsea cel puþin douãtrei minuni pe teren), momentele unice din zori
în care un tovarãº mã întreba suav, pe la 5.30
a.m. dacã sunt treaz ºi dacã mã deranjeazã
dacã-ºi face exerciþiile de înviorare în patul
învecinat… Oricum, dac-aº mai merge la Athos
încã o datã, mãcar aº fi pregãtit sufleteºte.

pr
pr.. Ioan Dragu
Într-o lume ca a noastrã în care confortul
ºi hrana abundentã par sã fie scopul vieþii ºi
condiþie sine qua non ale existenþei, vieþuitorii
de la Athos vin sã demonstreze cât de puternic
ºi de liber l-a creat Dumnezeu pe om, încât nici
mãcar hrana nu devine o condiþie a fiinþãrii lui,
chiar a celei pãmânteºti, cu atât mai puþin un
scop, ci doar un mijloc prin care ne întreþinem
viaþa de aici pentru a o câºtiga pe cea veºnicã.
Athosul m-a impresionat, printre altele,
ºi prin faptul cã pustnicii de aici care trãiesc in
chilii sãpate în stâncã, îºi îngãduie atât de puþin
pentru viaþa pãmânteascã ºi se strãduiesc atât
de mult pentru viaþa cea cereascã, încât se
adevereºte cuvântul Sfintei Scripturii care spune
“nu numai cu pâine va trãi omul, ci cu tot cuvântul
care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei IV, 4).
Afirmaþia filozofului bulgar Stancio Stancev,
preluatã de la Socrate “nu trãim ca sã mâncãm,
ci mâncãm ca sã trãim” devine aici o realitate.
Cãlugãrii din mãnãstiri mãnâncã o singurã datã
pe zi, celor bolnavi îngãduinduli-se douã mese,
destul de frugale, derulate pe fugã, între douã
sunete de clopoþel ale stareþului care, dupã

Globalizarea se simte la Athos, cãlugãrii
au telefoane mobile, stareþii se ceartã pentru
domenii funciare, primesc fonduri de la UE în
anumite condiþii (pe care în exterior nu le mai
respectã); mãnãstirile reflectã implicit naturile ºi
interesele lor (cele mai reprezentative sunt cele
greceºti ºi ruseºti).
Mânãstiriea V
atoped (noiembrie 2008)
Vatoped
Am gãsit vanitãþi demne de
lumea materialã ºi deºartã (cãlugãri
greci care se purtau dispreþuitor cu
ceilalþi preoþi ortodocºi pentru cã, din
pãcate, nu toþi ortodocºii sunt egali în
faþa lui Dumnezeu). Exclusivismul ºi
intoleranþa (complet stranii pentru
valorile creºtine) erau evidente în orice
mãnãstire greceascã; doar ortodocºii
aveau acces în interior, restul
creºtinilor (catolici, protestanþi) sunt
trataþi ca… alþii.
Simplul fapt cã uneori mã
închin cu toatã mâna (provin dintr-o
familie multiculturalã, cu ortodocºi,
catolici etc) a fost suficient pentru un
trãitor sã se inflameze ºi sã-mi cearã
socotealã.
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rugãciunea de încheiere a
mesei, iese primul din trapezã
ºi
rãmâne
cu
mâna
binecuvântând pânã când
ultimul cãlugãr pãrãseºte
încãperea. Iar acestã atitudine
nu le degradeazã existenþa, nu
le stricã bucuria de a trãi, nu le
scurteazã viaþa, dimpotrivã,
cãlugãrii de aici trãiesc în mod
frecvent peste vârsta de 90 de
ani.

prof. Viorel Paizan
Am bucuria sufleteascã
sã pot spune cã am fost în
Grãdina Maicii Domnului. Aºa i
se spune tãrâmului de vis de pe
acest pãmânt, Sfântul Munte
Schitul Prodromul - Sãrbãtoarea Floriilor (aprilie 201
1)
2011)
Athos. Astfel, sunt ºi eu un umil
unirist care mã adaug pe lista
celor care au ajuns acolo. Din cele douã schitul românsc Prodromu, în sfânta zi de
pelerinaje în care am fost pânã acum, pot spune Duminicã, alãturi de prieteni. Ce cadou poate fi
cã de fiecare datã a meritat aceastã încercare mai mare pe acest pãmânt, ca de ziua ta sã fii
a Bunului Dumnezeu. Faptul cã eºti acceptat la la slujba duminicalã, oficiatã în limba românã,
mãnãstirile din itinerariul stabilit ºi urmezi acelaºi pe Muntele Athos ºi la sfârºit sã pãºeºti afarã
program cu cel al cãlugãrilor, îþi oferã un din mãnãstirea de pe malul Mãrii Egee cu braþele
sentiment ce nu poate fi exprimat în cuvinte. Sã pline de ramuri de dafin, iar prietenii sã-þi spunã
mergi la slujbe odatã cu ei, sã serveºti masa la “La mulþi ani!”- nu poate fi decât o împlinire unicã!
trapezã odatã cu ei, sã te rogi odatã cu ei – toate Tot la schitul Prodromu, am trãit emoþii foarte
acestea par a te aduce cu un pas mai aproape mari când am îngenunchiat la mormântul
pãrintelui Petroniu Tãnase, care nu de mult
de Dumnezeu.
M-a impresionat în mod deosebit faptul plecase în lumea celor drepþi.
M-a impresionat pãrintele ªtefan, stareþul
cã domnitorii români sunt ctitori ºi sprijinitori ai
Schitului
Lacu, care a avut tãria ºi puterea sã
multor mãnãstiri athonite. Faptul cã poporul
construiascã
în mijlocul Muntelui Athos, la o
român se regãseºte în susþinerea ridicãrii
altitudine
considerabilã,
un sfânt lãcaº românesc
acestor case ale Domnului de pe Muntele Sfânt,
ce
aducea
nici
mai
mult,
nici mai puþin cu un
îþi conferã un sentiment duhovnicesc deosebit.
peisaj
de
basm.
Dupã
pãrerea
mea, Muntele
Impresia cea mai mare am trãit-o la pelerinajul
Athos
a
fost,
este
ºi
va
rãmâne
o
aºezare gata
de anul trecut, când de sãrbãtoarea Floriilor, fiind
sã
impresioneze
la
fiecare
vizitã
a
celui
ce simte
ºi onomastica mea, am participat la slujba de la
nevoia unei perioade de liniºte
ºi evadare din agitaþia zilnicã
Mânãstirea Dionisiu
pe care o resimþim cu toþii la
un moment dat. Mulþumesc
Bunului Dumnezeu cã m-a
ajutat sã ajung în acest loc ºi
poate o sã mã mai ajute sã
trãiesc sentimente unice în
aceastã viaþã! Doamne ajutã!

prof. Gheorghe Dumitrescu
Am trãit niºte momente
deosebite în sfântul munte
Athos. Pãcat cã mai mulþi
colegi de-ai noºtri, din
cancelarie, nu au putut fi aici
cu noi. Dar poate vor fi pelerini
cu alte ocazii, cãci au ce
vedea aici ºi nu vor regreta
nimic.

122

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

FILE DE ISTORIE

Privind prin ani în urmã...
prof. Elena SOARE
MOTTO 1
...et quasi cursors vitai lampada tradunt.
(cã ºi alergãtorii îºi trec torþele vieþii.)
Lucretius

Este o mare onoare, dar ºi o mare
bucurie sã încerc sã creionez în câteva rânduri
viaþa unei generaþii de dascãli, promoþia 1928/
1929 a ªcolii Normale din Craiova. Am avut spre
documentare 16 materiale, întocmite dupã un
plan, în care sunt povestite cele mai importante
momente din experienþa extraordinarã pe care
au trãit-o, în vederea întâlnirii de aur, la 50 de
ani de la absolvire. Din cele douã clase mai
rãmãseserã câþiva. 16 au scris: unul dintre
aceºtia este tatãl meu. Sunt materiale de o
frumusete deosebitã, de la scrisul caligrafic pe
care azi îl mai vezi doar în Abecedar, pânã la
întâmplãri cutremurãtoare uneori, alteori pline de
umor, povestite natural, direct.
Sunt nãscuþi în diverse sate din
Oltenia sau Mehedinþi între 1909 ºi
1911, aºadar sunt aproape „leat” cu
Revista Noastrã
„Revista
Noastrã” al cãrui centenar
îl celebrãm. Împreunã fac parte din
mãsurile datorate iniþiativei de reformã
a lui S p i r u H a r e t , cel care a
transformat învãþãtorul în educator, iar
ºcoala în principal factor de culturã.
Sintagma: „ingineri de suflete” revine
în aproape fiecare material, citându-l,
probabil, pe cel mai drag dintre
eiuºanu,
profesorii lor, Ilie Popescu-T
Popescu-Teiuºanu
mare pedagog, autor al multor cãrþi de
metodicã ºi pedagogie, desãvârºit
psiholog. Cel care i-a trimis în lume cu misiunea
„de a forma fundamentul intelectualitãþii þãrii”.
Nu pot vorbi despre fiecare în parte, dar
voi încerca sã aduc în actualitate evenimentele
care i-au marcat pe toþi ºi care au avut cea mai
mare influenþã asupra generaþiilor urmãtoare. Cu
câteva excepþii, personajele mai sus amintite
provin din familii cu mulþi copii, muncitori pe
moºiile marilor boieri din Câmpia Olteniei sau
din zona Gorjului. Pãrinþii erau cel mai adesea
analfabeþi, în cel mai bun caz cu un tatã ºtiutor
de carte (4-5 clase primare), dar se luptau sã
facã faþã nevoilor ºi nedreptãþilor, cu dorinþa
arzãtoare de a se face totul „dupã drept”. Copiii
s-au trezit vara la umbra cãruþei sau a
porumbului, hrãniþi cu mãmãligã, îmbunaþi din
plâns cu apã cãlie din urcior. Mai mãriºori se
scãldau vara în „beucã” (o groapã în apã),
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MOTTO 2
Din sate rãsfirate-n colþ de þarã
Ne-am adunat cu dor nestins de carte.
În satul nostru ne-om întoarce iarã,
Sã dãm învãþãtura mai departe.
R. Mureºanu
aruncând pietre în apa tulbure a râului pentru
îmbunarea celor trei duhuri (Sfânta Treime?) ºi
a patra pentru „amin”, lãsând în plata Domnului
ºi vitele ºi mieii ce-i aveau în pazã, ba uitând ºi
de foame. Câte o datã mai primeau ºi câteva
nuiele drept rãsplatã. Primãvara ascultau
poveºtile spuse pe buza ºanþului, iarna luau apã
la opinci sau iminei pe luciul îngheþat al râului.
Este remarcabilã descrierea locurilor vãzute cu
ochi de copil: „Imagine neºtearsã mi-a rãmas
câmpia parcã fãrã de hotare, cu fântâni cu
cumpãnã, ca niºte gânditori cocostârci într-un
picior, cu clãile ºi carstãþile (cãpiþele) de grâu
ce tremurau în apa morþilor, parcã-ar fi curgând;
ºi-mi mai aduc aminte de concursul pitpalacilor,

ªcoala Normalã - Craiova (1920)

aproape la fiecare stog fiind unul.” Alte întâmplãri
sunt dramatice, precum amintirea bunicului ucis
în 1907 sau cea a mamei biciuitã pânã la moarte
în timpul ocupaþiei germane pentru o bucatã de
sãpun.
15 aug.1916. România intrã în rãzboi noaptea s-a declanºat mobilizarea. Trezit din
somn de plânsetele pãrinþilor, clopotele bisericii
ºi sunetele goarnelor, copilul reþine „tatãl meu
pleca pe front. La plecare i-a spus mamei sã
mã dea la ºcoalã”. (ªtefan Dumbravã). Uºor de
zis, dar greu de fãcut. Aproape toþi au început
târziu ºcoala cu suplinitori, sau cu învãþãtoare
de ocazie, ba chiar cu îngrijitorul ºcolii. „Lumina
învãþãturii de carte greu pãtrundea în viaþa
oamenilor. Lumea se zbãtea în întuneric ºi la
propriu ºi la figurat. În mizerie ºi neºtiinþã trãiau”.
(C.Argeºoiu) Unii fãceau kilometri pânã la
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Haret. Descoperim între file ºi întâmplãri
nostime pe care clasa de elevi le reþine în
memoria colectivã ºi fac deliciul amintirilor de
mai târziu. Fãceau vioara cu Gheorghe
Fotino, distrat ºi cu o memorie nu prea bunã.
Aºa se fãcea cã un elev priceput la vioarã se
muta în bãncile colegilor ºi cânta în locul lor.
Un altul, fiind ameninþat de corigenþa la
francezã, a aruncat în curtea profesorului Al.
Popescu-T
elega o gâscã cu o carte de vizitã,
Popescu-Telega
pe care era scris numele sãu, atârnat de gât.
Aºa se „mituiau” pe atunci profesorii, dar
scandalul a fost pe mãsurã. Au rãmas în
memorie ca „fructul oprit” cireºele din livadã,
din care nu mâncau decât dacã unii colegi mai
îndrãzneþi reuºeau sã dea iama prin ei. Se
întreba cel ce rememora întâmplarea ºi dupã
50 de ani, unde dispãreau peste noapte minunile
de cireºe. Cu umor este menþionat numele unui
coleg, H e r n e s t C o n s t a n t i n e s c u , care
mâncase ouãle de sub cloºcã.
Din paginile îngãlbenite de vreme prind
contur figuri emblematice de profesori. Primul
director fusese Costache Rãdulescu, profesor
excepþional de anatomie ºi geologie, care

ºcoalã, trei ore dimineaþa ºi douã dupã masã.
Un altul a început ºcoala la 11 ani, dupã vacanþa
de Crãciun. Ceilalþi copii terminaserã literele,
erau la „v” de la „vulpe”. Alþii au rãmas orfani ºi
au fost susþinuþi de asociaþiile de caritate sau
unitãþile militare ale taþilor lor. Dar, dacã au mers
la ºcoalã, au învãþat carte - chiar dacã mai era
folositã ºi nuiaua „Bãtaia e ruptã din Rai. Dacã
ºi în Rai se bãtea ca la ºcoala din Goicea, înþeleg
de ce fac oamenii atâtea rele” (ªtefan Doancã).
Învãþãtorul era cel care zãrea „flacãra”
ºi apoi insista pe lângã pãrinþi sã-i dea pe copiii
cu drag de carte ºi isteþi la ºcoala de
învãþãtori. Cu aceºtia lucra încã un an sau Colegiul Carol I
chiar doi pentru cã examenul la Normalã era
Craiova (1937)
unul dificil. Candidaþi cu sutele pe 60 de locuri.
Examen scris ºi oral serios. Câþiva au mers
la liceele teoretice: Colegiul Carol sau Fraþii
Buzeºti, de unde, mai târziu, cu diferenþe, au
ajuns la ªcoala Normalã din Craiova, Brãila,
Arad - unde Ministerul spunea cã mai sunt
locuri. ªi ajungeau pãrinþii sã-ºi þinã cu greu
copilul în ºcoalã. Taxele erau mari, se cereau
alimente, haine. Un elev (D. Popa) avea la
terminarea ºcolii 7.000 de lei de achitat, altfel
nu primea diplomã. Ai lui s-au împrumutat la
bancã. Viaþa de internat era întocmai regimului
cazon - culcarea la ora 9 seara, trezirea la ora refuzase o catedrã universitarã la Cluj. Ca
5 dimineaþa, plantoane în dormitoarele de 30-40 director menþinea o disciplinã de fier, ajutândude elevi, sunet de trompetã, masa, meditaþie, se ºi de Jupiter, Neptun, Sf. Niculae, Ilie,
lemne la focurile din dormitoare, serviciile la Gheorghe ºi alþi „cuvioºi” bãtãuºi care stãteau
bucãtãrie, curãþatul cartofilor, aºezarea ºi agãþaþi în cuierele din laboratorul de biologie,
strângerea veselei în sala de mese. Fãceau unde elevii nu intrau decât pentru a-ºi primi
practicã în grãdina de legume, în livadã, învãþau cuvenita pedeapsã pentru absenþele de la
sã altoiascã pomi, sã împãieze, sã împleteascã meditaþii. Profesorul de matematicã, Sava
rãchitã, sã alcãtuiascã materiale didactice.
Simniceanu, i-a învãþat sã-ºi creeze singuri
ªcoala Normalã fusese prelungitã de la probleme în funcþie de lecþii, dar care sã aibã
5 la 6 ani de Spiru Haret. Ultimii doi ani îi corespondenþa în realitate, sã nu aibã rezultate
petreceau mai mult în ºcoala de aplicaþii ºi cu ca acela în care un tren de marfã circula cu
probleme de psihopedagogie ºi metodicã. Aveau uimitoarea vitezã de 600 km/orã. În ciuda unor
tot felul de activitãþi sportive (echipe de oinã, deficienþe care-i afectaserã auzul ºi vãzul
gimnasticã), dar ºi culturale (dansuri, teatru, profesorului de limba românã, Ilie Gelep, îi sunt
corul condus de compozitorul Ion Vasilescu, recunoscãtori pentru cunoºtinþele de gramaticã
profesorul lor de muzicã-vocalã ºi instrumentalã, ºi literaturã, pentru rigoarea ºi respectul faþã de
ºezãtori literare). Toate acestea le vor face ºi ortografie. La muzica celebrul Ion V
asilescu,
Vasilescu
ei, ca ºi învãþãtori, în satele unde vor profesa, poreclit „ vax ”, pãrintele muzicii uºoare
îndeplinind idealul de dascãl propus de Spiru româneºti ºi distinsul Fotino, amintit mai sus,
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le-au deschis tainele descifrãrii unei partituri,
armonizãrii vocilor în coruri, bucuria descoperirii
comorilor de cântec popular, culegerea ºi
consemnarea acestora. Deasupra acestora,
prezent în amintirea tuturor se afla mentorul ºi
eiuºanu. El le-a insuflat
modelul Ilie Popescu-T
Popescu-Teiuºanu
dragostea faþã de aceastã nobilã profesie de
„inginer de suflete”, el i-a învãþat cât de mult
conteazã munca permanentã ºi responsabilã
(„Am sã mã odihnesc mâine, astãzi muncesc”
obiºnuia sã spunã, citându-l pe Nicolae Iorga).
Profesor de pedagogie ºi metodica predãrii, i-a
fãcut sã înþeleagã ce importantã este relaþia
dintre dascãl ºi elevii sãi, cã ea se
fundamenteazã pe respect ºi încredere, cã
bunãtatea nu e o slãbiciune ºi cã rigoarea nu
înseamnã nedreptate. De la el au învãþat cât de
mult conteazã pregãtirea pentru lecþie, ce rost
au planurile ºi schiþele de lecþie, cum se face
evaluarea ºi cum sã fii creativ în funcþie de elevi
ºi situaþii particulare. Mai târziu, cunoscându-i
lucrãrile de specialitate publicate, au înþeles ce
muncã uriaºã de cercetare desfãºura profesorul
lor, valoarea lor fiind datã tocmai de faptul cã
erau rezultatul experienþei directe ºi nu al unor
precepte teoretice „emanate” dintr-un birou de
ministru. Din zestrea bogatã cu care au plecat
în viaþã elevii ªcolii Normale cel mai de preþ lucru
pe care l-au primit viitorii învãþãtori în cei ºase
ani de învãþãturã a fost deprinderea de a studia,
de a învãþa continuu, principala trãsãturã a unui
veritabil intelectual.
Peste ani, Teiuºanu le spunea cu
mândrie foºtilor sãi elevi, acum învãþãtori cu
multe generaþii de elevi: „Voi aþi contribuit în mare
mãsurã la aplicarea reformei învãþãmântului
dând cadrele necesare pentru aceastã muncã”.
Au dat examenul de absolvire ºi l-au luat cu note
dupã merit (10 la matematicã, 6 la desen). Au
plecat, mândri de diploma lor, dar ºi de
cunoºtinþele pe care le presupunea aceasta, sã
ducã lumina ºtiinþei de carte în satele din care
plecaserã, sau acolo unde era nevoie de ei.
Calvarul muncii de apostolat abia începea.
Urmãrind rãtãcirile, asemãnãtoare cu cele ale
lui Ulysse, simþi deznãdejdea, dar ºi îndârjirea
de a trece peste greutãþi. Începuse criza
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economicã, nu existau posturi de titulari,
suplinirile erau la discreþia inspectoratelor
ºcolare.
Imaginea absolvenþilor prezentându-ºi
diploma unor inspectori numiþi politic, care
condiþionau primirea unui post de suplinitor de
înscrierea într-un partid politic sau altul, este
cutremurãtoare. Din Mehedinþi la Cluj sau Ciuc
situaþia era aceeaºi: suplineau o lunã sau douã
apoi îºi continuau cãutarea. Mulþi au ales

Liceul Fraþii Buzeºti - Craiova (1941)

þinuturile alipite de curând în speranþa unui loc
de muncã sigur ºi pentru o perioadã mai lungã
de timp. În satele din judeþele Tighina, Cetatea
Albã sau Ciuc s-au trezit aruncaþi în mijlocul unei
populaþii care nu cunoºtea limba românã,
vorbeau rusã, turcã, maghiarã. Pentru a putea
comunica se foloseau de colegi mai vechi drept
traducãtori, iar în lipsa acestora erau nevoiþi sã
înveþe ei cuvintele uzuale. ªi cum un necaz nu
vine niciodatã singur, din urmã i-au prins
„curbele de sacrificiu”. Primeau salarii reduse
cu 50%, apoi ºase luni fãrã niciun ban. Aceastã
situaþie l-a fãcut pe ªtefan Doancã, ºeful de
promoþie, sã spunã într-o ºedinþã a învãþãtorilor
din judeþul Ismail, Basarabia, în faþa inspectorului
ºcolar, cã nu vrea salariu, niciun ban în mânã,
ci sã i se plãteascã lunar gazda, sã i se dea
gratuit un rând de haine de purtare ºi unul de
galã, sã i se depunã la Casa Corpului Didactic
„bani albi pentru zile negre”. Aceste cuvinte,
rodul suferinþelor ºi umilinþelor îndurate de-a
lungul unor luni, au fost puse de inspector pe
seama influenþei comuniste. Abia a scãpat
fãrã o sancþiune.
Anii 1931-1932 înseamnã pentru toþi
satisfacerea serviciului militar. Apoi alte ºcoli,
alte experienþe. În Ardeal, în locuri uitate ºi de
Dumnezeu ºi de lume, în colonii nou-înfiinþate,
în localuri improvizate, fãrã încãlzire, îºi fac
meseria cu aceeaºi dãruire. Cu îndârjire
demnã de popa Tanda (ei vorbesc de perechea
acestuia, dascãlul Manda) se zbat sã
construiascã ºcoli, sã înfiinþeze biblioteci cu
cãrþi cumpãrate la început din bani proprii,
societãþi culturale, reviste tematice, coruri pe
douã sau patru voci, planteazã livezi pe
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dealurile golaºe, îi învãþa pe sãteni sã
altoiascã pomi, sã cultive legume, apoi ºi
literele alfabetului. Îºi aleg discipoli cu har care
sã le continue munca. Se cãsãtoresc, soþiile
îi urmeazã în munca de apostolat, indiferent
cã sunt sau nu învãþãtoare. Sunt mereu cu
casa în spinare, de fapt nici nu au mare lucru,
cât sã încapã într-o cãruþã, lasã în urma lor
ºtiinþa ºi învãþãtura.
Sunt activi ca subofiþeri în al doilea
rãzboi mondial ºi sunt trataþi ca aliat de mâna
a doua ºi de nemþi ºi de sovietci, unii rãmân
pe veci, cu ochii larg deschiºi spre cer, lângã
Odesa sau Stalingrad. Atrocitãþile vãzute îi
marcheazã pe viaþã ºi contrazic tot ce ºtiau
despre superioritatea fiinþei umane. Cei rãniþi
sunt aruncaþi în trenurile sanitare
supraaglomerate, alþii ajung prizonieri în lagãrele
sovietice, de unde se întorc în þara cu vestita
divizie „Tudor Vladimirescu”. „De la întâlnirea
sub ploaia de gloanþe ºi data când te-am vãzut
rãnit la umãr ºi la picior, pe acel loc unde am
vorbit, a doua zi dimineaþa am fost încercuiþi ºi
luaþi prizonieri. Aº vrea sã mai stãm de vorbã
nu ca în 1942, târându-ne pe iarbã ºi cu moartean suflet ” îi scria tatãlui meu Constantin
Florescu .
Au fost mereu în linia I. Au fost folosiþi
pentru cã erau credibili; prin mâinile lor treceau
scrisorile, petiþiile, erau sfãtuitorii înþelepþi ai
comunitãþilor din care fãceau parte. Aveau familii
ºi se temeau pentru locul de muncã, singura lor
sursã de existenþã. Mulþi au fost angajaþi, fãrã
voia lor, unii din convingere, în colectivizarea
satelor.
Puþini au reuºit sã stea departe de
politica vremii. „De la începutul carierei de
apostolat, politica pe care am conceput-o a fost
profesia ºi cartea; mulþi m-au îndemnat a mã
prinde în mrejele lor, dar n-au reuºit. Am ºtiut de
la tata care era liberal cã politica nu e bunã,
nu-mi aduce niciun folos, din contrã, numai
duºmãnie ºi urã.” (C. Draguºin)
Unii au fost învinuiþi pe nedrept de
politica legionarã, daþi afarã din învãþãmânt (13
ani), alþii mutaþi disciplinar la zeci de kilometri
de casã ºi de familii. Unele lucruri abia sunt
ghicite în mãrturisiri. Cu toþii au rãmas fideli
locurilor în care au muncit în cele din urmã între
20 ºi 32 de ani. Au ieºit la pensie numãrându-ºi
cu mândrie „averile”: promoþiile, elevii deveniþi
„mari” (oare întâmplãtor încep cu cei care le-au
urmat în profesie?).
„Suntem o generaþie care a suportat
urmãrile a douã nefaste ºi mari rãzboaie
mondiale ºi am participat la cel mai crâncen
rãzboi al omenirii”. Eu spun cã sunt cu toþii niºte
învingãtori. Mãrturie stau generaþiile clãdite pe
munca minuþioasã ºi anonimã a acestor
învãþãtori. ªi-au îndrumat elevii ca ºi pe propriii
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copii sã le calce pe urme. ªi au reuºit. Mãcar
unul dintre fiii sau fiicele lor i-au urmat în profesie.
Însumeazã aproximativ 80 de ani dedicaþi ºcolii
româneºti, tradiþie care, din pãcate, se rupe dupã
anii 90. Au fost ºi au rãmas modele. Au aprins
fãclia ºtiinþei ºi au dat-o mai departe, aºa cum
spune versul lui Lucretius. Este trist cã acest
ºir al lampadoforilor pare a se rupe, pentru cã,
despuiatã de demnitatea fireascã, la bunul plac
al reformiºtilor din sfere înalte, profesia de
educator a devenit putin atractivã pentru cei de
valoare, se micºoreazã numãrul celor care ar
putea spune ca unul dintre cei amintiþi mai sus:
„Ne mândrim cã am fost elevii lui Ilie PoescuTeiuºanu, i-am fost învãþãcei în clasã ºi ne-am
plimbat ºi noi cu Profesorul, fãurindu-ne vise
frumoase pe aleile ªcolii Normale de învãþãtori
din Craiova, ca prin grãdinile lui Akademos.” (Ion
Mara)
Iar eu mã plec în faþa lor cu adânc
respect ºi doresc sã fie rândurile de mai sus
monumentul datorat tuturor dascãlilor care au
înãlþat, neºtiuþi, ºcoala româneascã. Fie-mi
permis a-i menþiona pe cei cãrora, în acest scop,
„le-am sãrãcit” amintirile întru aducere-aminte
ºi exemplu de urmat, sub versurile citate de unul
dintre ei din Nicolae Labiº:
„Noi toþi avem curajul de a gândi cã poate...
Ori mâine, ori poimâine, ori când vom fi pãmânt,
Eforturile noastre, ce trec ca niºte frunze,
Se vor pomeni prin vreun cuvânt.”

Barbu Ion
Maria Mihai
Drãguºin Constantin
Doanca ªtefan
Dumbrava ªtefan
Florea Gheorghe
Florescu Constantin
Ionele Marin
Mara Ion
Maria Mihai
Nica Ilie
Oproiu Ion
Petrescu Vasile
Popa Dumitru
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Acum 1
14 de ani lua fiinþã
114
Societatea culturalã „Gr
„Gr.. Alexandrescu”
Vlad Costin ILIESCU
Societatea culturalã „Gr. Alexandrescu” a fost fondatã în 1898,
ca societate a elevilor de curs superior, e consemnatã ca fondatoare a
Revistei noastre, 15 noiembrie 1912, de cãtre Dimitrie Papadopol
(profesor de germanã, ce a lansat nume strãlucite ale culturii române:
Mircea Eliade, N. Steinhardt, C-tin Noica, Al. Paleologu, Al. Ciorãnescu
º.a.), dar ºi a Anuarului, rod al activitãþii complexe a Societãþii Culturale,
din anii 1919 – 1923, sub conducerea poetului simbolist I. M. Raºcu.
Liceul avea, în acelaºi timp, ºi o societate ºtiinþificã ºi una filarmonicã
filarmonicã,
pe care dorim sã le reactivãm, împreunã cu cenaclul „Hyperion”, în cadrul
Societãþii Culturale „Gr. Alexandrescu”.
„Culturalã” înlocuieºte „literarã”
„literarã”, prin asimilarea celei ºtiinþifice
ºi filarmonice ºi a cercurilor (secþii, cluburi) nou apãrute.
Scopul societãþii
Diversificarea, aprofundarea ºi aplicarea creatoare ºi inovatoare
a cunoºtinþelor asimilate în liceu. Orice elev al CNU are dreptul de a fi membru activ, pe principiul
(deviza) Junimii: „Intrã cine vrea, rãmâne cine poate”, selecþia fiind exclusiv valoricã.
Formarea unei solide ºi complexe culturi generale ºi specializate la cei mai dotaþi elevi,
stimulând activitatea de cercetare ºi aptitudinile
creatoare.
Se urmãreºte libertatea supremã a fanteziei,
exprimarea totalã ºi conform aticismului a celor mai
nuanþate, originale ºi profunde gânduri ºi sentimente,
cultivarea frumosului, binelui, adevãrului, dreptãþii, iubirii
înalte. Se urmãreºte insistent formarea unui gust elevat,
sigur, a unui spirit critic, a unei personalitãþi angajate,
active, manifestarea liberã a talentului, înclinaþiilor,
predispoziþiilor, afinitãþilor. Se va cultiva spiritul, stilul
personal autentic, sinceritatea ºi consecvenþa cu sine
însuºi, caractere. Contactul direct cu marea artã, estetica,
filosofia ºi filosofia frumosului, psihologia ºi etica (arta
de a trãi frumos), religia. În centrul de documentare al
societãþii se vor pregãti loturile întrunite olimpice, cu
aportul tuturor profesorilor CNU de specialitate, sesiunile
de referate ºi comunicãri ºtiinþifice, pregãtirea pentru
concursuri ºi examene.
Activitatea Societãþii
ªedinþele au loc bilunar, în cazuri excepþionale,
sãptãmânal, sâmbãta, la orele 9.00, nedepãºind 2 ore,
conform unui program tematic. Fiecare secþie îºi va alege
profesorul mentor cel mai potrivit, ca ºi colectivul de
conducere, pentru activitate performantã.
Organizarea
Este alcãtuitã din patru secþii, fiecare cu un
preºedinte-profesor ºi un responsabil-elev, ce vor fi votaþi
anual. Societatea, în ansamblu, se compune din comitet
ºi membri. Secþiile sunt alcãtuite din mai multe cercuriclub, ce au, la rându-le, câte un comitet simplu de
conducere de 3–5 membri, preºedintele ºi
vicepreºedintele/responsabilul elev. În comitete, sunt
promovaþi elevii cei mai dotaþi, cu reale înclinaþii în orice
domeniu, abordat sau nu în ºcoalã. Creaþia va fi foarte
atent îndrumatã ºi popularizatã.
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Prestigiul preºedinþilor anteriori, dintre
care, D. Papadopol, I.M. Raºcu sau I. Diaconu,
ne obligã ºi ne angajeazã.
Sedinþele
Lucrãrile ºedinþei constau dintr-o
dizertaþie (referat, conferinþã), þinutã de un
profesor, elev sau un invitat. Pot fi dupã modelul
„prelecþiunilor populare” (max. 50 min.), urmate
de scurte dezbateri. Se va pãstra – pe cât posibil
– unitatea tematicã a unei ºedinþe.
Biblioteca
Inima societãþii încã de la înfiinþare,
rãmâne nucleul în jurul cãreia va gravita
activitatea societãþii ºi a cenaclului. Cele mai
bune lucrãri prezentate în secþiile societãþii ºi în
plen sunt pãstrate într-un dosar–arhivã special,
dupã ce sunt acceptate de comisie, prin
consens, pentru a fi publicate în Revista noastrã.
Biblioteca – auxiliar preþios, laborator
funcþional al muncii intelectuale a elevilor – va
îmbunãtãþi colecþia de reviste cultural-literare ºi
ºtiinþifice, precum ºi fondul de carte cel mai
select, în vederea acelui punct sau centru de
documentare strict necesar în orice ºcoalã care
se respectã. La fel, Muzeul Revistei noastre ºi,
în situaþii solemne, cu public numeros, Aula
„Mihai Eminescu”. Societatea are în grijã Muzeul
Revistei noastre.

Semnificatia Siglei SCGA
SCGA: un cerc, cu
nouã puncte pe circumferinþã, la distanþe egale,
unite între ele printr-o reþea de linii, 0 în centru
[CNU] ºi cele 9 cifre ale punctelor de pe cerc,
apoi alfabetul.
Secþia A : Arte, literaturã lingvisticã:
secþia de teorie, criticã ºi istorie literarã, stilisticã.
Secþia B : Viaþa spiritualã: Filozofie;
Religie – mitologie; ªtiinþe sociale ºi despre om
(ºtiinþele omului ºi ale cetãþii). Geografie – istorie
– biografii, profiluri.
Secþia C : ªtiinþe ale naturii; ªtiinþe
aplicate.
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Secþia D: Planeta adolescenþei: Lyceum,
Adolescentia & Divertis.
În afarã de aceasta, intenþionãm – sub
forma de Addenda – sugestii – realizarea de:
- Seri sau ºezãtori literare.
- Audiþii muzicale.
- Vizionãri urmate de dezbateri, excursii
tematice, întâlniri cu scriitorii.
- Expoziþii tematice circumstanþiale.
- Schimburi de experienþã cu cercuri din
alte licee.
- „Finis coronat opus” – roadele
societãþii: spectacole, expoziþii, publicitate ºi alte
manifestãri publice.
- Ultima orã. Organizarea de expoziþii,
audiþii muzicale, recenzii, mari personalitãþi, artã
plasticã, mese rotunde, pe teme de cultivare
eticã, esteticã, filosoficã, religioasã, mitologicã,
ºtiinþificã, psihologicã: Nosce te ipsum .
„Colecþia de comori”, „Tezaur”, va aduna raritãþi
în tezaurul Musaeum: folclor, numismaticã,
etnografie, vestigii de mare valoare, arheologice
sau documente rare.
În cadrul ºedinþelor din anii 2010 ºi 2011
au avut loc:
- vizite virtuale de muzee precum:
Muzeul de istorie a artei din Viena, Muzeul
Hermitage din Sankt Petersburg, Muzeul
Pergamon din Berlin, Muzeul Luvru, Muzeul
Metropolitan de Artã din New York, Muzeul
Reina Sofia din Madrid.
- prezentate cele mai frumoase ºi
interesante staþii de metrou din lume,
megaconstrucþii (poduri, trenuri, avioane).
În cadrul secþiei ºtiinþã s-a discutat
despre: extratereºtrii, timp, univers,
acceleratorul de la Geneva, Masonerie,
Cãlãtoria în timp, Sfârºitul lumii, Maºina
timpului.
Au fost prezentate materiale ºi noi
descoperiri ale personalitãþilor de renume
mondial cum ar fi: Michio Kaku, Stevens
Hawking, cât ºi personalitãþi de talie naþionalã
ca: Dan Puric sau Adrian Pãunescu.
Au fost recitate poezii din creaþia
personalã a elevelor Colegiului Naþional Unirea:
Irina Carnariu ºi Anca Postolache.
Afiºele au fost realizate de
vicepreºedintele societãþii culturale: Andronic
Raluca.
Temele au fost propuse de cãtre
profesorul coordonator: Toader Aioanei, iar
filmele de prezentare, promovarea ºedinþelor,
discursurile ºi dezbaterile au fost susþinute de
preºedintele societãþii culturale, Iliescu VladCostin (XII E).

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

TRADIÞII UNIRISTE

Rezumat dintr-o poveste
Simona NOAPTEª
ªtii-vom noi ce a fost? Am ºtiut vreodatã
ce va fi? Lumea se schimbã – oamenii sunt alþii,
oamenii modificã povestea. Aceste rânduri se
vor o aducere-aminte, un fel de mulþumire pentru
oamenii ºi pentru ideile care ne-au fãcut altfel,
fãrã sã ne facã sã uitãm ce a fost. Nu e o
comparaþie cu trecutul - e povestea unor paºi
timizi, e povestea unui ,,a fost odatã”.
Povestea a început de mult, tare de mult
ºi aventurile sunt complicate, e greu sã ni le
amintim pe toate. Prinþi ºi prinþese, regi ºi
regine... nu ne-am propus sã le repovestim
rãzboaiele ci sã le retrãim sãrbãtorile. Deºi în
poveºti timpul ºi locul nu sunt precizate,
povestea noastrã are loc la Colegiul Naþional
,,Unirea” în fiecare 24 ianuarie al fiecãrui an.
Nu sunt povestitorul cu cea mai bunã memorie
ºi nici nu le-am trãit pe toate. Cu toþii însã,
povestitori mai buni sau nu, le-am respirat, leam mirosit, le-am gustat, uneori ne-am amuzat
de aceste întâmplãri, alteori le-am plâns, dar de
fiecare datã le-am simþit. 24 ianuarie e
sãrbãtoarea tuturor, e sãrbãtoarea poveºtii
noastre de patru ani sau de toatã viaþa.
De-a lungul timpului, ziua de 24 ianuarie
a avut pentru fiecare dintre noi diferite
semnificaþii, influenþate de cunostinþele noastre.
,,Pentru mine, ziua de 24 ianuarie era o datã
pur ºi simplu istoricã. Apoi, când am intrat
profesoarã la Unirea, în 1999, se mai fãceau
activitãþi, dar nu aveau amploarea celor de
astãzi. Poate ºi pentru cã nu exista sala de
festivitãþi.” (prof. Corina Ciucu). Începând cu
ziua în care am intrat pe porþile Colegiului
Naþional ,,Unirea”, ziua de 24 ianuarie a
însemnat o altfel de sãrbatoare, o sãrbatoare
de familie, o sãrbatoare a bucuriei, a talentului,
a sufletului de unirist. Am aflat de la scriitorii
acestei poveºti cã pentru unii 24 ianuarie încã
mai înseamnã o zi istoricã, dupã cum ne
relateazã doamna profesoarã de limbã latinã
Elena Soare (,,Când aud 24 Ianuarie, revãd
lecþia de istorie din clasa a IV-a.”), iar pentru
alþii, spiritul unirist ,,a contaminat” amintirea lui
Moº Ion Roatã ºi a transformat-o în amintirea
generaþiilor de elevi, aºa cum ne spune doamna
profesoarã de biologie Corina Ciucu: ,,Este o zi
în care pot sã îmi cunosc elevii mai bine pentru
cã îi vad în afara orelor de clasa, cântând,
dansând, jucându-se si mai pot sã îi vãd
nestresaþi de orã.” Pentru toþi, aceastã zi s-a
transformat în ALTCEVA - în bucuria pe care o
simþim petrecându-ne timpul împreunã, fãrã sã
facem ore adevãrate, dar întotdeauna învãþând
ceva nou despre oameni frumoºi ºi descoperind
omul frumos din interiorul nostru. ,,Acum, 24
ianuarie face parte din suita sãrbãtorilor foarte
importante din viaþa mea, alãturi de Crãciun,
Paºte ºi ziua de naºtere.” ne recunoaºte cu
sinceritate doamna profesoarã Corina Ciucu.
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Zilele CNU sunt o sãrbãtoare care a
crescut în mâinile unor oameni mari, oameni care
au reuºit sã construiascã, sã inventeze, sã se
inventeze, sã se întreacã pe sine, sã atragã
elevii în activitãþi, sau sã îi asculte ºi sã îi ajute
sa dea viaþã viselor de 24 ianuarie. Putem
spune chiar cã existã mai multe zile de 24
ianuarie, sau chiar ,,luna” de 24 ianuarie, cãci
pregãtirile încep din timp, pentru ca în ziua cea
mare, totul sã fie pus la punct. Iar succesul e
uneori mai degrabã o povarã, pe care însã ne
place sã o purtãm când vedem cã nu muncim
în van cu multe luni înainte ºi cã activitãþile pe
care le pregãtim sunt întotdeauna primite cu
aplauze. Am simþit deopotrivã aburii ceaiului
chinezesc ºi aburii mãmãligii fãcute în curtea
ºcolii, ne-am arãtat talentul de dansatori atât pe
ritmuri irlandeze cât ºi pe ritmuri româneºti, am
gândit cu mintea, dar ºi cu sufletul, ne-am simþit
uniþi prin pasiuni. ,,Prin astfel de activitãþi simþi
cã aparþii unei colectivitãþi, îþi creezi o oazã.
Admir nespus activitãþile din sala de festivitãþi,
atmosfera care ar putea sã impresioneze pe
oricine ºi nu mi-am imaginat niciodatã cã la
Unirea poate porni spontan un dans popular la
care sã participe laolaltã elevi ºi profesori”, dupã
cum prea frumos o spune doamna profesoarã
Elena Soare. ªi sã ne fie cu iertare dacã nu
vom putea curpinde nici mãcar o micã parte din
activitãþii, cãci douã pagini sunt prea mici pentru
un ecou de amintire atât de mare. Iatã doar
câþiva dintre eroii poveºtii care ne rescriu magia
prin cuvinte:
,, Am fãcut o prezentare cu Carmina
Burana
Burana; Conferinþele lui Dan Puric - Cine pe
cine educã? sau o activitate în care am
analizat evoluþia poeziei de dragoste din
Antichitate pânã astãzi.” (prof. Elena Soare)
,,Am publicat în revista noastrã activitãþi
concrete în ceea ce priveºte geografia ºi cu
clasa la care sunt dirigintã am venit cu o idee
unicã, care prinde foarte bine la elevi “Ceremonia ceaiului ”, un obicei al culturii
chinezeºti.” (prof. Aneta Popa)
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,,În anii trecuþi am organizat o activitate
care s-a numit ,,Fizica distractivã”, în care elevii
aveau ocazia sã descopere fizica într-un mod
plãcut ºi practic. S-a mai fãcut ,,un maraton” al
filmelor. Se stãtea la filme pânã dimineaþa, iar
elevii îºi aduceau de acasã saltele ºi saci de
dormit ºi petreceau noaptea în sala de festivitãþi.”
(prof. Liliana Grigoriu)
,, Cel mai greu a fost sã impun 24
Ianuarie ca o tradiþie. În fiecare an am pregãtit
câte ceva, este un fel de competiþie. Am
organizat împreunã cu profesorii de matematicã
ºi infomaticã Concursul de Dificultãþi Lingvistice.
Acum trei ani am organizat tradiþii Vrânceneºti,
“Ce Ne Uneºte” un proiect cultural”. (prof. Janet
Popoiu )
,,Ca ºi activitãþi, au fost concursurile
între clase. În anii trecuþi, a fost un parteneriat
între ªcolile Nr 2, 5 ºi 9, concursul se numea
,,SOS Natura” ºi Colegiul Naþional Unirea a fost
juriul. O notã a fost datã de profesori ºi o notã
de cãtre elevi. În anii de început am organizat
un proces cu tema ,,Clonare ºi anti-clonare”,
împreunã cu douã clase, una de filologie ºi o
altã clasã de la matematicã-informaticã. În anii
mai recenþi, ca membru al Asociaþiei ,,Amicii
rozelor” activitãþile au avut ca teme principale
trandafirii, florile în general, dar ºi grãdinile,
împreunã cu catedra de limbã românã, având
activitatea Grãdinile în literaturã.” (prof. Corina
Ciucu )
,,Împreunã cu alþi colegi, în 1997, am
iniþiat o suitã de manifestãri pe parcursul a 2-3
zile care sã marcheze pe de o parte momentul
istoric ºi pe de altã parte sã punã în valoare
creativitatea ºi dorinþa de afirmare a elevilor.
Entuziasmul ºi angajamentul elevilor a fost
impresionant.” (prof. Simion Ene)
Cele mai populare activitãþi în rândul
elevilor au fost, de departe, concursul
gastronomic organizat de doamna profesoarã
Janet Popoiu, dar ºi vizita trupei Taxi sau a
echipei de handbal Oltchim Râmnicu Vâlcea.
Am cules crâmpeie de amintiri grãbite ºi iatã-le,
brute, rupte, din caietele dictando ale elevilor de
astãzi: ,,Concursul de mâncare
din anii trecuþi m-a fascinat
complet.”, ,,Þin minte cã era tare
frumos acum doi sau trei ani când
corul liceului urca pe scena din
sala de festivitãþi ºi, îndrumat de
doamna profesoarã Pãduraru,
începea sã cânte imnul liceului.”,
sau ,,În patru ani petrecuþi la CNU,
nu a fost mãcar un singur moment
de 24 ianuarie în care sã nu simt
emoþia în jurul meu, fericirea,
nerãbdarea ºi m-am bucurat
pentru fiecare reuºitã a colegilor
mei mai mari sau mai mici.”.
Acestea sunt lucrurile ce ne
rãmân mereu în minte... în vocea
lor, sau mãcar în gând, vei întâlni
cuvinte simple, imagini clare ale
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zilelor pline, simboluri conturate de vreme, dar
niciodatã ºterse de timp.

C(e) NU se schimba?

ªi ca sã ºtim cum ne va fi viitorul, trebuie
sã ºtim cum ne-a fost trecutul, cãci nu fost
mereu aºa cum este astãzi, nu au fost mereu
trei zile de spectacol si de bucurie. Toate au
crescut odatã cu noi, cu voi, cu anii, cu
vremurile, chiar ºi cu tehnologia. Totul s-a
dezvoltat, a progresat spre mai bine ºi mai mult.
,,În fiecare an intervine câte o schimbare; pentru
cã ne aflãm în competiþie întâi cu noi ºi apoi cu
ceilalþi.” (prof. Janet Popoiu)
,,Schimbãrile ar trebui sã fie valorice ºi
pe an ce trece noi lucrãm cu ele si cu uºurinþa
de a aborda alte activitãþi.”( prof. Aneta Popa),
dar ,,schimbarea nu înseamnã renunþarea la
creativitate. Ideea marcãrii zilei Unirii rãmâne,
dar poate fi exprimatã în forme noi, diferite, ºi în
aceastã privinþã elevii contribuie în mod
hotãrâtor.” (prof. Simion Ene)
Vom ajunge oare sã putem spune cã a
existat sau va exista un apogeu? Nu ºtim sã
rãspundem la o asemenea întrebare. ªtim sigur
însa cã vom avea mereu ceva nou de spus,
ceva nou de arãtat, ceva ce pânã acum nu s-a
mai facut. ,,A fost întotdeauna un grup de inimoºi
care încã se mai menþine ºi încã se mai
impune .” (prof. J a n e t P o p o i u ). Gândim
progresist, sau mãcar ne place sã credem asta.
Povestea trebuie scrisã mai departe. Apoi
trebuie cititã spre a fi continuatã de oameni mai
tineri, mai inventivi. E o poveste cãreia nu-i
gãsim sfârºitul, o poveste care ne aduce mereu
noi aventuri, o poveste visatã atât de frumos în
ziua de 24 ianuarie, o poveste mãsurabilã doar
prin sufletele eroilor sãi. ,,E ceva extraordinar
sã vezi elevi ºi profesori lucrând împreunã.”
(prof. Elena Soare);; ,,Aº face sã dureze mai
mult aceastã sãrbãtoare!” (prof. Corina Ciucu)
ªi-am încãlecat pe-o ºa
ªi v-am spus povestea aºa
ªi sper cã o veþi continua...
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Uniriºti pe podium la cea de-a treia ediþie a
Festivalului naþional de teatru bilingv „Eugen Ionescu”
Buzãu - 27 noiembrie 201
1
2011
„Ca o piesã de teatru, aºa e viaþa: nu ne intereseazã cât de mult a þinut, ci cât de frumos
s-a desfãºurat.”
Pe scena vieþii, cu toþii suntem niºte actori poate
prea grãbiþi. Schimbãm decorul, pãstrãm mãºtile ºi
transformãm ritmul cu care ne-am obiºnuit sã pãºim
prin labirintul închis în care ne aflãm.Viaþa ne învârte,
ne ameþeºte ca sã ne aducã în final de unde am plecat.
Suntem poate prea copii, prea fericiþi, prea maturi..pânã
când este din pãcate prea târziu. ªtim cu toþii cã
momentele frumoase nu se gândesc ci se trãiesc la
intensitate maximã. Astfel, scena este un loc infinit
pentru noi, micii actori ai clasei a X-a F, care am
participat la festivalul de teatru în limba francezã de la
Buzãu. S-au înscris 13 trupe din Bucureºti, Buzãu,
Piatra-Neamþ, Alexandria, Râmnicu-Sãrat, Turda,
Târgoviºte, Focºani.
În mod sigur, prima experienþã de acest gen a
fost ºi cea mai plãcutã de pânã acum. Susþinuþi de un
public cald, ne-am urcat plini de speranþã pe scena din
Buzãu, pentru ca în final sã ocupãm a III-a treaptã a
podiumului, emoþiile foarte mari reuºind sã fie în final
constructive. În lumea teatrului toþi putem fi ,,cineva”.
Astfel, ne-am însuºit cu toþii un trecut, o personalitate
ºi o identitate ºi le-am folosit ca ºi cum ar fi fost ale
noastre,
reuºind
sã prezentãm schiþa ,,Five o’clock” într-o variantã
proprie ºi, credem noi, destul de reuºitã. Spectatorii
au asistat la un Five o’clock în varianta franþuzeascã
asezonatã cu romanþa româneascã în paºi de tango.
ªtim cu toþii cã te simþi actor doar atunci când ai un
grup de oameni pe care îi poþi numi familie, o familie
care te ceartã, te susþine, te ajutã ºi te dezvoltã.
Întotdeauna dupã spectacol te întrebi câþi pleacã ºi
câþi rãmân, cum va fi urmãtoarea distribuþie,
apropiindu-te de oameni ºi descoperindu-i altfel faþã
de cum sunt ei zi de zi.
În final, în mod sigur nu conteazã premiul sau
diploma, ci mai degrabã conteazã familia formatã cu
care am împãrtãºit publicului emoþia ºi bucuria de a
ne afla pe scenã. ªi...Voila! Efortul depus ºi
sacrificiile fãcute de fiecare dintre noi pentru a fi
într-adevãr o echipã, au fost rãsplãtite din plin, prin
aplauzele primite de la public la sfârºitul piesei.
Astfel, experienþa de la Buzãu, glumele, timpul
petrecut în compania colegilor, au reprezentat un pas
înainte, un test de autocontrol al emoþiilor ºi o ocazie
de a învãþa de la cei mai buni în ce constã, cu
adevãrat, actoria.
Daca am putea, cu siguranþã am alege cu toþii
sã trecem din nou prin aceleaºi sentimente ºi emoþii !
Membrii trupei „LES FOUS FIEFFÉS”: Cu
Tincuþa (Andreea Voineag), Mãndica (Elena Pintilie), Madam Protopopescu cu maman cu tot (Ica
Dumbravã ºi Daniela ªoldea), cu Roza (Andreea Burduºel) ºi feciorul (în varianta femininã Oana
Spînu), cu Miticã Lefterescu (Cristian Hariga) ºi cu domnul Caragiale (Alexandru Gologan).

a consemnat Ica Dumbravã
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10 ani de dezbateri academice la Unirea
prof. Maria Zgãbârdici
La începutul lui 2012, C l u b u l d e
debate de la CNU împlineºte zece ani de
existenþã. Este o „vârstã fragedã”, dar acest
tip de activitate extracurricularã nu are o tradiþie
prea îndelungatã în România. Sunt zece ani în
care elevii uniriºti au obþinut premii ºi menþiuni
la competiþii locale, regionale ºi naþionale.
Debaterii ºi-au dezvoltat capacitatea de
comunicare, învãþând diverse strategii de a
argumenta, de a convinge ºi de a avea o apariþie
publicã greu de trecut cu vederea.

Menþionãm doar câteva dintre proiectele
ºi activitãþile la care debaterii de la CNU au
participat în aceºti ani: Campionatele naþionale
ºi regionale de dezbateri, Conferinþele civice
Despre buna folosinþã a democraþiei, Proiectul
Tinerii dezbat!, emisiunea Generaþia contra
(TVR), Cluburi pentru democraþie-APD,
dezbateri demonstrative þinute în instituþii publice
locale (Tribunalul Vrancea, Consiliul Judeþean
Vrancea, Biblioteca Judeþeanã „Duiliu
Zamfirescu”). Elevi precum Andrei Budescu,
Cezar Cherciu, Andreea Adjudeanu, Mihaela
Grigoricã, Raluca Petrescu, Ioana Bratie, Ioana
Zvâc, Cristina Golomoz, Rãzvan Neacºu, Ioana
Alexandru, Teodora Bratu, Diana Mereoiu,
Raluca Ciolcã, Florentina Terþiu, Andreea
Neacºu, Cristina Stancu, Ana Maria Roºca,
Paul Gafton, Oana Bogzaru au demonstrat prin
prestaþiile lor mândria de fi uniriºti.
Nu intenþionãm sã facem un bilanþ, dar
putem spune cã au fost zece ani cu multe
realizãri, dar ºi cu momente mai dificile, pe care
am reuºit sã le depãºim, fiind astãzi mai
puternici ºi mult mai încrezãtori în propriile
noastre forþe, dorind sã demonstrãm cã avem o
voce distinctã în lumea dezbaterilor academice
din România.

CARA
VANA “IT & SCIENCE”
CARAV
Prin intermediul caravanei „It&Science”,
elevii uniriºti, asistaþi de profesorii lor, au susþinut
lecþii demonstrative colegilor lor din mediul rural.
Astfel elevii din ºcolile generale Slobozia
Bradului, Spulber, Paltin, Nereju ºi Vintileasca
au aflat din tainele biologiei ºi chimiei prin
prezentãri ºi experimente, au înþeles mai bine
legile fizicii, au descoperit noi utilizãri ale
calculatorului ºi au rezolvat exerciþii ºi probleme
din matematica aplicatã. Experienþa a fost una
ineditã atât pentru elevii din mediul rural, cât mai
ales pentru elevii uniriºti, multipli premiaþi la
olimpiade ºi concursuri naþionale, care au fost
pentru câteva ore în postura profesorului.
În cadrul aceluiaºi proiect, fiecare ºcoala
participantã a primit sprijin logistic (realizarea
paginii de web a ºcolii, arhiva electronicã) dar
ºi material, câte un aparat foto performat menit
sã-i ajute pe elevii ºi dascãlii lor într-o mai bunã
promovare a activitãþilor ºcolare ºi educative.
Caravana uniriºtilor, finanþatã de Google
ºi sprijinitã de Asociaþia Uniriºtii a fost mai mult
decât un program de susþinere a unor ºcoli
rurale, a fost o adevãratã lecþie de implicare a
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colectivului de elevi ºi profesori de la Colegiul
Naþional „Unirea”. Caravana a însemnat încã un
proiect ambiþios dus pânã la capãt ºi o
experienþã de neuitat. Mai multe materiale, lecþii
interactive, demonstraþii online ºi proiecte
realizate în colaborare cu elevii din localitãþile
amintite au fost postate pe pagina proiectului
http://it-science.lufo.ro.
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Fiecare bal cu povestea sa!
Cristiana DOCHIOIU ºi Cristina ST
ANCU
STANCU
Momentele cele mai marcante din viaþa
de liceean nu sunt cele la care s-ar aºtepta
pãrinþii. Nicio tezã, niciun plan
de viitor, nicio frãmântare în
dragoste nu egaleazã emoþiile
pricinuite de un bal, în orice
sezon ar fi el, cu orice ocazie,
în orice împrejurare. Anul care
tocmai s-a scurs a prilejuit
liceului “Unirea” douã momente
de neuitat sau aºa cum ar
spune predecesorii mei
“unforgettable”. Mã refer desigur
la “Balul bobocilor” ºi la “Balul
Mãrþiºorului”, douã festivitãþi de
referinþã, care au necesitat mult
efort, muncã de echipã,
creativitate ºi o groazã de
ºedinþe de brainstorming. Toate
aceste ingrediente
s-au
omogenizat bine de tot ºi s-au
concretizat într-o adevãratã
sãrbãtoare, o poveste minunatã,
în care atât protagoniºtii, cât ºi
organizatorii au putut gusta
savoarea
explozivã
a
adolescenþei.
Totul a început de la imperativul: “Sã
avem ºi anul acesta un bal frumos!”, apoi s-au
prezentat rând pe rând voluntarii, adunaþi de prin
clasele terminale. În clasa a XI-a fiind, m-am
oferit imediat, fãrã reþinere, gândindu-mã cã o
asemenea activitate, întreprinsã alãturi de
profesori ºi colegi dragi, se va transforma într-o
distracþie pe cinste, însã… a fost mai mult decât
atât. Stres, panicã, hohote de râs ºi de plâns,
þipete. Ce mai? Un adevãrat scenariu al nebuniei
care nu s-a dovedit inutil. Rezultatul l-aþi vãzut
aproape toþi, doar aþi fost martorii unor momente
pline de suspans, de culoare ºi de amuzament.
În spatele frumoaselor aparenþe, a stat o
laborioasã muncã de creaþie. Fiecare numãr al
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fiecãrei participante se îmbina ca o piesã de
puzzle ºi una era sã gândeºti totul individual,
de la birouaºul tãu de acasã, ºi
cu totul altceva era sã observi
cã rolul tãu se contopea cu rolul
colectiv, iar ideile aveau sens
doar împreunã.
Îmi amintesc cu haz
momentul selecþiei fetelor.
Boboacele erau gingaºe, timide,
dar emanau o frumuseþe ba
inocentã, ba provocatoare, iar
aceastã dualitate ne-a convins
pe noi, ca organizatori, cã ele
erau cele pe care le cãutam.
Odatã trecând de bariera de
comunicare, am început sã le
exploatãm (cu blândeþe…)
potenþialul ºi la momentul
oportun, fetele au pãºit cu
încredere pe scenã, pline de
conºtiinþa farmecului lor.
Cea mai tensionatã
secvenþã a acestei istorii picante
a fost chiar deschiderea. Cortina
s-a tras în lãturi, spectacolul era
gata sã înceapã ºi ca la un
semnal, am deschis ochii larg. În faþa mea,
respira, fremãta, se agita un public energic, care
aºtepta sã fie impresionat. Modul în care eram
privitã de toþi cei din jur îmi dãdea de înþeles cã
speranþele erau uriaºe, iar noi, cu o muncã
susþinutã pe o perioadã de trei sãptãmâni,
trebuia neapãrat sã îi distrãm pe cei de faþã, sã
le descreþim frunþile sau sã le menþinem
zâmbetele frumoase, cu siguranþã cele mai
frumoase din câte mi-a fost dat sã vãd.
Emoþiile revin cu atâta putere încât aº
scrie la nesfârºit, dar totul s-ar transforma întro confesiune mai mult sau mai puþin relevantã,
aºa cã fãrã inhibiþii, fãrã falsã modestie, strig:
“CNU rocks!”.
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Rezultate obþinute la concursurile interjudeþene de matematicã
în anul 201
1 de elevii Colegiului Naþional „Unirea”
2011
Concursul „Al. Myller”, Iaºi, aprilie 201
1
2011
Munteanu Mihai, clasa a XII-a, premiul I
Pîrvu Vasile, clasa a X-a C, premiul III
Mocanu Andru, clasa a X-a, premiul III
Bogoi Andrada, clasa a VIII-a, menþiune
Alexandrescu Beatrice, clasa a VIII-a, menþiune
Savin Lucian, clasa a IX-a, menþiune
Dincã Sorana, clasa a IX-a, menþiune
Chirana Daniel, clasa a IX-a, menþiune
Sonea Andromeda, clasa a XI-a, menþiune
Concursul „D. Pompeiu”, Botoºani, mai 201
1
2011
Chirana Daniel, clasa a IX-a, premiul I
Giuclea Amalia, clasa a VI-a, premiul II
Apostoae Andrei, clasa a IX-a, premiul II
Sonea Andromeda, clasa a XI-a , premiul II
Bataragã Georgiana, clasa a V-a, menþiune
Mohonea Alexandru, clasa a V-a, menþiune
Gavrilã Diana, clasa a V-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan , clasa a V-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VI-a, menþiune
Ciobotaru Andrei, clasa a VI-a, menþiune
Bogoi Andrada, clasa a VIII-a, menþiune
Mãric Cãtãlin, clasa a IX-a, menþiune
Tarbã Nicolae, clasa a IX-a, menþiune
Concursul „Euclid”, Focºani, mai 201
1
2011
Giuclea Amalia, clasa a VI-a, premiul I
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VI-a, premiul II
Bataragã Georgiana, clasa a V-a, menþiune
Mohonea Alexandru, clasa a V-a, menþiune
Gavrilã Diana, clasa a V-a, menþiune
Voinea Cristina , clasa a V-a, menþiune
Apostu Cãtãlina, clasa a VI-a, menþiune
Ciobotaru Andrei, clasa a VI-a, menþiune
Dumitrescu Andrei, clasa a VI-a, menþiune
Stanciu Larisa, clasa a VI-a, menþiune
Concursul „E. Georgescu”, Buzãu,
1
2011
decembrie 201
Mircea Andra, clasa a V-a, premiul I
Apostoaie Andrei, clasa a X-a, premiul I
Pîrvu Vasile, clasa a XI-a, premiul I
Sonea Andromeda, clasa a XII-a, premiul I
Naltu Mihai, clasa a V-a, premiul II
Giuclea Amalia, clasa a VII-a, premiul II
Chirana Daniel, clasa a X-a, premiul III
Necula Ana, clasa a V-a, menþiune
Saragea Paula, clasa a V-a, menþiune
Burlã Alina, clasa a V-a, menþiune
Bîþu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Maftei Andra, clasa a V-a, menþiune
Bataragã Georgiana, clasa a VI-a, menþiune
Tãtaru Rãzvan, clasa a VI-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VII-a, menþiune
Bogoi Andrada, clasa a IX-a, menþiune
Burgã Alexandru, clasa a IX-a, menþiune
Loghin Laura, clasa a IX-a, menþiune
Mocanu Andra, clasa a XI, menþiune
Sima Paula, clasa a XI, menþiune
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Tabãra de matematicã, Muncel, august 201
1
2011
Sima Paula, clasa a X-a, premiul I
Chirana Daniel, clasa a IX-a, menþiune
Chirana Daniel, clasa a IX-a, premiul I
(problema zilei)
Bogoi Andrada, clasa a VIII-a, menþiune
Bogoi Andrada, clasa a VIII-a, premiul II
(problema zilei)
Echipa, premiul I
Concursul „C. Calude”, Galaþi,
1
2011
octombrie 201
Necula Ana, clasa a V-a, premiul II
Saragea Paula, clasa a V-a, premiul II
Chirana Daniel, clasa a X-a, premiul III
Mircea Andra, clasa a V-a, menþiune
Dumitru Tudor, clasa a V-a, menþiune
Burlã Alina, clasa a V-a, menþiune
Naltu Mihai, clasa a V-a, menþiune
Bîþu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Maftei Andra, clasa a V-a, menþiune
Gavrilã Diana, clasa a VI-a, menþiune
Bataragã Georgiana, clasa a VI-a, menþiune
Olaru Teodora, clasa a VI-a, menþiune
Giuclea Amalia, clasa a VII-a, menþiune
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VII-a, menþiune
Fudulicã Rãzvan, clasa a VII-a, menþiune
Ciobotaru Andrei, clasa a VII-a, menþiune
Bogoi Andrada, clasa a IX-a, menþiune
Alexandrescu Beatrice, clasa a IX-a, menþiune
Concursul „D. Barbilian”, Cãlãraºi,
noiembrie 201
1
2011
Giuclea Amalia, clasa a VII-a, menþiune
Concursul „Lumina math”, Focºani,
noiembrie 201
1
2011
Necula Ana, clasa a V-a, premiul II
Giuclea Amalia, clasa a VII-a, premiul II
Mircea Andra, clasa a V-a, premiul III
Bîþu Andrei, clasa a V-a, premiul III
Naltu Mihai, clasa a V-a, premiul III
Dumitru Tudor, clasa a V-a, premiul III
Gavrilã Diana, clasa a VI-a, premiul III
Tãtaru Cristian, clasa a VI-a, premiul III
Mohonea Alexandru, clasa a VI-a, premiul III
Ciubotaru Rãzvan, clasa a VII-a, premiul III
Apostu Cristiana, clasa a VII-a, premiul III
Burlã Alina, clasa a V-a, menþiune
Maftei Andra, clasa a V-a, menþiune
Iliescu Andrei, clasa a V-a, menþiune
Cristea Andrei, clasa a V-a, menþiune
Munteanu Adrian, clasa a V-a, menþiune
Isac Denisa, clasa a V-a, menþiune
Fâsan Rareº, clasa a V-a, menþiune
Fechete Diana, clasa a VI-a, menþiune
Olaru Teodora, clasa a VI-a, menþiune
Preda Bogdan, , clasa a VII-a, menþiune
Ciobotaru Andrei, clasa a VII-a, menþiune
Dumitrescu Andrei, clasa a VI-a, menþiune
Stanciu Larisa, clasa a VII-a, menþiune
Lavric Roxana, clasa a VII-a, menþiune
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Rezultate obþinute de elevii uniriºti
la Olimpiadele naþionale
ANUL ªCOLAR 2010-201
1
2010-2011
Premiul I proba oralã/ Premiul II – proba scrisã – limba ºi literatura italianã
OPREA LUCIA-BIANCA (XII E) prof. Stanciu Crenguþa
Premiul I - matematicã
CROITORU CRISTINA (XI G) prof. Iftimie Emilia
Premiul I – Olimpiada Naþionalã „ Meºtejuguri Artistice Tradiþionale”, ediþia a XVI-a
SIMONA NOAPTEª (XII F)
Premiul III - limba ºi literatura latinã
IV
AN MIHAELA-IULIA (IX F) prof. Soare Elena
IVAN
Premiul special - limba ºi literatura germnaã
TUDOSE IOANA (XII B) prof. Pogan Laura
Premiul special - limba latinã
ªERBU ANA-ALEXANDRA (IX F) prof. Soare Elena
Menþiune + Premiul special - istorie
ST
ANCU CRISTINA (X F) prof. Atarcicov Carmen
STANCU
Menþiune + Premiul special - limba ºi literatura românã
BOGZARU OANA (XI F) prof. Plãiaºu Daniela
Menþiune+ medalie argint - matematicã
PÎR
VU V
ASILE (X C) prof. Cornel Noanã
PÎRVU
VASILE
Menþiune + medalie argint – matematicã
MUNTEANU MIHAI (XII C) prof. Enache Pãtraºcu
Menþiune + medalie argint – informaticã
DESPOTIVICI MIHAI (IX A) prof. Colin Liliana
Menþiune + medalie argint – informaticã
NICODEI GROPEREDUARD (XII B) prof. Vulpoiu Genovica
Menþiune + medalie bronz - matematicã
CHIRANA DANIEL (IX A) prof. Dan Popoiu
Medalie bronz - matematicã
LOGHIN LAURA TEODORA (VIII A) prof. Mariana Guzu
Medalie bronz - informaticã
GAFT
ON P
AUL (IX B) prof. Colin Liliana
GAFTON
PAUL
Medalie bronz - informaticã
DIACONU ION (X C) prof. Oprea Marilena
Menþiune specialã - ªtiinþele pãmântului
DRAGOMIR OANA (X C) prof. Popa Aneta
Menþiune
Chimie
LAZÃR CÃ
TÃLIN (IX B) prof. Dochia Maria
CÃTÃLIN
AUL (IX B) prof . Dochia Maria
GAFT
ON P
GAFTON
PAUL
Limba ºi literatura latinã
BICHIª CRISTINA (IX F) prof. Soare Elena
CIOLCÃ RALUCA MARIA (X F) prof. Soare Elena
Limba ºi literatura românã
BOT ROXANA GABRIELA (IX F) prof. Chiriac Cristina
ST
ANCU CRISTINA ALEXANDRA (X F) prof. Zgãbârdici Maria
STANCU
Geografie
GÂªTESCU ANDREI (X C) prof. Popa Aneta
CIOLAN ALINA (XI G) prof. Popa Aneta
Economie
ISTODE ANA MARIA (XI G) prof. Ene Simion
Matematicã
COSMA LIVIA (XI E) prof. Pîrvu Mirela
SCÎNTEIANU FLA
VIUS (X E) prof. ªtiru Cristi
FLAVIUS
Biologie
UNGU RALUCA (IX E) prof. Ciucu Corina
LUNGU
Limba ºi literatura germanã
CARNARIU IRINA (IX B) prof. Pogan Laura
Ed. Fizicã – ªah
ARGHIRESCU ANDREI (XI A) prof. Rusan Maria

REVIST
A NOASTRÃ nr
.37/38
REVISTA
nr.37/38

135

PALMARES CNU

Premii speciale acordate
absolvenþilor promoþiei 2007-201
1
2007-2011
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”.

ªefii Promoþiei 2007-201
1
2007-2011
Mihai Munteanu (XII C)
ºi Alexandru Fotia (XII D)
Premiul catedrei de limba ºi literatura românã
“Ion Diaconu”
Andra Bãlþatu - XII E – acordat de prof. C. Capotã

Premiul catedrei de informaticã “Tudor Leu”
Eduard Nicodei-Groper – XII B –
acordat de prof. G. Vulpoiu
Premiul “Duiliu Zamfirescu”
pentru activitãþi extra-ºcolare
Laura Moisã – XII A - acordat de prof. A. Sîrbu
Premiul “Mihail Steriade”
pentru activitãþi extra-ºcolare
Gabriela Potop – XII F - acordat de prof. A. Sîrbu
Premiul pentru promovarea imaginii CNU
“Ion Mincu”
Alexandru Pavel – XII C –
acordat de prof. R. Buzãþelu

Premiul catedrei de limba ºi literatura germanã
“Dimitrie Papadopol”
Ioana Tudose – XII B – acordat de prof. L. Pogan
Premiul catedrei de limba ºi literatura italianã
“Ion Larian Postolache”
Bianca Oprea – XII E – acordat de prof. C. Stanciu
Premiul catedrei de matematicã “Ionel Atanasiu”
Mihai Munteanu – XII C –
acordat de prof. E. Pãtraºcu
Premiul catedrei de fizicã ºi astronomie
“Liviu Librescu”
Theodor Istrate – XII C – acordat de prof. C. Noanã
Premiul catedrei de chimie “Gheorghe Longhinescu”
Anca Lupu – XII D – acordat de prof. A. Sîrbu

Premiul pentru jurnalism “Petrache Dima”
Alexandra Alstanei – XII B –
acordat de prof. T. Dima
Premiul pentru activitãþi teatrale “Emanoil Petruþ”
Gabriel Chirilã – XII D – acordat de
Sorin Francu – dir Teatrului „Mr. Gh. Pastia”
Premiul special „Educaþie permanentã”
Cristina Coºeriu – XII B –
acordat de prof. C. Noanã
Premiul catedrei de educaþie fizicã ºi sport
“Zigmund Lupu”
Sergiu Vãsui – XII B – acordat de
prof. M. Rusan ºi V. Paizan
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PROFESOR PETRACHE DIMA
Andrei Munteanu (IX A) ºi prof. Daniela Plãiaºu
Profesor de românã, coordonator al
revistei noastre, director al liceului „Unirea”,
aceasta ar fi descrierea din punct de vedere
profesional a unuia dintre cei mai cunoscuþi
profesori ai Liceului
„Unirea”, acum Colegiul
Naþional „Unirea”,
domnul
profesor
Petrache Dima, un om
de o energie ieºitã din
comun, foarte ambiþios,
perseverent ºi de o
eficienþã
aproape
infailibilã în a realiza
ceea ce ºi-a propus.
Ca profesor de
românã a cunoscut
satisfacþiile muncii unui
dascãl. El era „...un bun
organizator,
cu
excepþionale calitãþi de
lider. Ca profesor a
excelat, punctul lui forte
fiind gramatica. Era
puþin cam autoritar, dar
per total era un om
extraordinar. Acesta se
inþelegea foarte bine cu
toatã lumea, chiar ºi cu
membrii partidului. O
mare realizare a
domnului Dima a fost lansarea Seriei a doua a
Revistei Noastre, la care ºi - a folosit experienþa
dobânditã ca ziarist la Scânteia ”, aceste
cuvinte fiind spuse de un fost coleg de
cancelarie al domnului Dima, domnul profesor
Vasile Chiper.
A fost iniþiatorul Seriei a II-a a Revistei
Noastre (1972) ºi a continuat ca redactor ºef ºi
coordonator timp de 20 ani (1972 - 1992),
aceastã activitate fiind apreciatã atât de
profesorii ºi de elevii din zilele când domnul
profesor încã mai era în activitate, cât ºi de noi,
elevii ºi profesorii de acum, care trebuie sã
recunoastem cã, probabil, nu am mai fi avut o
revistã dacã domnul Dima nu ar fi lansat seria a
II-a. Aceasta a cuprins 170 de numere, dintre
care patru numere speciale la împlinirea a 65,
70, 75, respectiv 80 de ani de la înfiinþarea
revistei de catre Dimitrie Papadopol. În primul
numãr al Seriei a II-a, domnul Dima scria:
„Liceului centenar Unirea, o modestã contribuþie
la ridicarea prestigiului sãu”, iar cel peste trei
mii de pagini pe care le va însuma revista sub
conducerea lui D i m a sunt mãrturia unei
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adevãrate devoþiuni pentru tot ce a însemnat dea lungul istoriei aceastã instituþie.
A fost dedicat 100% atât Revistei cât ºi
Liceului, fiind ºi director între anii 1988 ºi 1990.
Pe lângã succesele avute
ca profesor de limba
româna ºi ca director al
Liceului „Unirea”, cele mai
mari satisfacþii le-a avut ca
redactor-ºef al Revistei
noastre, cãreia i-a dat un
format
modern,
un
dinamism aparte ºi un nivel
care a fãcut-o cea mai
cunoscutã
publicaþie
ºcolarã româneascã din
anii 1970-1990. Prestigiul
revistei a depãºit cu mult în
acei ani pe cel al unei reviste
ºcolare, pentru cã, pe lângã
contribuþiile elevilor ºi
profesorilor vrânceni,
P e t r a c h e D i m a , prin
talentul de a lega relaþii
strânse cu lumea culturalã
a
vremii,
a
atras
colaboratori celebri precum
ªerban Cioculescu, Iorgu
ancea,
Va
Iordan, Petre V
Eugen Barbu, Nina
Cassian, Constantin
Ciopraga , Cella Delavrancea , Romulus
Vulpescu, Zoe Dumitrescu Buºulenga etc.
O strãlucire specialã a dat-o numerelor
aniversare, dar ºi numerelor dedicate unor
personalitati proeminente ale culturii naþionale,
paginile revistei gãzduind adevãrate seminarii
de cercetare asupra vieþii ºi operei acestora.
Spre exemplu, numãrul trei, care de fapt
deschide seria numerelor aniversare, a fost
dedicat comemorãrii a 50 de ani de la moartea
lui D u i l i u Z a m f i r e s c u . În acest numãr,
profesorul Petrache Dima l-a avut ca ºi
colaborator pe Al. Sãndulescu, de la Institutul
de Istorie ºi teorie literarã „George Cãlinescu”
Bucureºti. Studiul acestuia despre Duiliu
Zamfirescu, fost elev al liceului ºi vremelnic
profesor de francezã aici, este o pledoarie pentru
redescoperirea trecutului, dar ºi o sursã de
patriotism local, iar modul „monografic” de
tratare a subiectului permite celui care ºi azi
citeºte revista sã-ºi formeze o integratoare
imgine a scritorului, publicistului, poetului,
criticului ºi teoreticianului, omului politic ºi
diplomatului Duiliu Zamfirescu.
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Pe lângã activitatea propriu-zisã la
revistã, Petrache Dima face un lucru deosebit
pentru viaþa culturalã a Focºaniului ºi anume,
de prin 1974, organizeazã Sesiuni de comunicãri
la care invitã oameni de litere, actori, diverse
personalitãþi locale, acþiuni care adunã un public
destul de numeros ºi transformã revista într-o
oglindã a unei vieþi culturale destul de
surprinzãtoare pentru acele vremuri.
Astãzi, când citeºti seria a doua a
revistei desigur cã eºti neplãcut impresionat de
toatã zgura comunistã, de banalitatea crasã a
unor materiale, de naivitatea ºi simplitatea unor
creaþii etc., dar nici cel mai acerb critic nu poate
nega faptul cã, în condiþiile date, þine de miracol
cã un profesor a putut realiza atât. Te copleºeºte
atenþia cu care fiecare figurã importantã care
are numele legat de aceastã instituþie ºcolarã
este prezentã în articole bine documentate, în
cazul marelui folclorist Ion Diaconu e chiar
surprinzãtor cã face obiectul unei serii de studii
în contextul în care comuniºtii îl persecutaserã
ºi caracuda culturalã localã ºi centralã îl
aruncase într-un con de umbrã.
Anumite articole, ca de exemplu
evocarea figurii lui I.M.Raºcu pe vremea când
era profesor aici de cãtre o fostã colegã de
cancelarie, au un parfum ºi o savoare
deosebite, portretul poetului simbolist ºi unul
dintre conducãtorii strãluciþi ai Societãþii literare
„Grigore Alexandrescu”, sunt un seducãtor
îndemn de a cheltui un timp pentru a parcurge
paginile revistei, selectând aceste mici
nestemate ale timpurilor trecute.
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Asemenea informaþii despre prestigioºii
foºti elevi ºi profesori ai liceului, despre intensa
viaþã culturalã pe care a avut-o liceul în anii
interbelici, ca ºi colaborãrile elevilor de elitã din
primii ani ai deceniului al optulea au întreþinut
flacãra spiritualitãþii cu o intensitate foarte mare
din care s-a alimentat prestigiul liceului ºi dupã
1977 când, datã fiind starea foarte a gravã a
clãdirii dupã cutremur, spirite mici ºi implicit
distructive profitã de situaþie, propun chiar
demolarea cãdirii (care este ºi astãzi unul din
cele mai importante ºi impozante monumente
istorice) ºi, implicit, comploteazã la desfiinþarea
liceului.
Campania pe care o porneºte atunci
profesorul Dima de a salva liceul este
formidabilã, mai ales pentru cã reuºeºte sã
înfrângã elanul frustraþilor care, în poziþii cheie
în sistemul comunist local forþau dispariþia unui
important for de culturã care nu întâmplãtor este
legat în Vrancea de înfiinþarea învãþãmântului
liceal, a primei biblioteci publice municipale, de

învãþãmântul normal care în anii1869-1870
începe a fi fãcut în oraºul Focºani cu profesori
de la „Unirea”. Primul muzeu din urbea noastrã
este gãzduit de „Unirea”, învãþãmântul de fete
începe în Vrancea la sfârºitul secolului al XIXlea tot graþie celor de la „Unirea”, la fel de numele
liceului pe care niºte jalnici ipochimeni se
gândeau sã-l distrugã se leagã cea mai veche
revistã ºcolarã din Vrancea, cea mai veche
societate literarã de pe aceste meleaguri si la
fel cam tot ce e activitate culturalã localã pe o
lungã perioadã de la înfiinþare...
Graþie structurii sale de luptãtor, dar ºi
acelei calitãþi incontestabile de a pune în miºcare
ºi de a concentra toate forþele favorabile
proiectului sãu, profesorul Dima reuºeºte sã
salveze ºi clãdirea, care intrã în reparaþii capitale
ºi instituþia, dar, pentru cã singurul minister care
ºi-a asumat finanþarea ei la momentul respectiv
a fost Ministerul Transporturilor, preþul plãtit de
marele ºi celebrul far de culturã a fost sã devinã
liceu industrial care pregãtea mecanici ºi ºoferi,
lucru de care liceul se achitã cu onoare pânã în
1990, când revine la profilul teoretic.
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redacþionalã ºi cercetarea fenomenului literar
local. La capãtul acestui scurt bilanþ un gând
curat tuturor prietenilor „Revistei noastre” pe
care îi invitãm ºi la sãrbãtoarea centenarului ei.
În anul 2012!”
Poate gândul curat e singurul care ne
supravieþuieºte.

PETRACHE DIMA
promotor al Rezistenþei Culturale

În acest interval, sunt puþine colaborãri
la revistã din partea elevilor din liceu, care nu
se mai ridicã la nivelul anterior profilului industrial,
dar e din ce în ce mai bine machetatã ºi mobilatã
cu colaborãri ale personalitãþilor pe care
reuºeºte ca un magnet sã le atragã caracterul
jovial, extrem de dinamic al profesorului, dar ºi
generozitatea proiectului.
Seminariile cuturale continuã sã aducã
la Focºani personalitãþi ale vieþii culturale ºi toate
vicisitudinile pe care Dima le va mãrturisi în
ultimele numere din seria a doua sunt înfrânte
cu ajutorul unor prieteni printre care e citat Eugen
Barbu, care-l susþine atunci când se pune
problema interzicerii revistei. Formatul revistei
se pãstreazã. Alte ºi alte nume apar în studiile
publicate: Marin Preda , Alexandru Graur ,
Anghel Saligny etc. Ca sintezã a uriaºului efort
pe care Petrache Dima îl depune pentru
proiectul de succes „Revista noastrã” rãmân
cuvintele sale din încheierea articolului care
apare în numãrul omagial la 70 de ani de la prima
apariþie: „Asigurarea complexitãþii tematice, a
periodicitãþii ferme pe speze proprii, a difuzãriii
unui numãr mare de exemplare, procurarea
hârtiei etc ridicã probleme pe care le întâlneºti
la oricare publicaþie profesionistã, singura
deosebire e cã nimeni din redacþia noastrã nu
este remunerat pentru contribuþia adusã la
realizarea revistei. Toate aceste eforturi se uitã
însã în faþa marilor satisfacþii pe care ni le dau
cele trei acte de culturã, aflate într-o perfectã
legãturã: munca didacticã, activitatea

Rezistenþa Culturalã a fost un remediu
pentru sufletele torturate de ideologia comunistã,
dar ne convingem, pe zi ce trece, cã e un bun
remediu ºi acum, când ne pândeºte pericolul
ca banul sã devinã singura culturã ºi chiar…
noua religie.
În perioada comunistã s-au cultivat :
stilul duplicitar, impostura, parvenitismul,
agresivitatea incompetenþilor, delaþiunea,
laºitatea – de roadele acestei culturi beneficiem,
din plin, astãzi. Profesorul Petrache Dima a
promovat rezistenþa culturalã împotriva acestor
viruºi morali ºi ºi-a atras antipatii – el a
demonstrat laºilor ºi impostorilor cã, în cea mai
neagrã epocã, poþi sã-þi pãstrezi sufletul luminat.
Din momentul când a redeºteptat spiritul
„Revistei Noastre”, în anul 1972, a reuºit sã
dezvolte o adevãratã reþea de legãturi cu
personalitãþi culturale veritabile, prin organizarea
de întâlniri, simpozioane, excursii ºi spectacole
– adevãrate „bãi de culturã”, aºa cum îi plãcea
sã spunã, ºi cum s-a dovedit ulterior, prin
mãrturia promoþiilor de absolvenþi dintre 1972 ºi
1990. Aceste legãturi au contribuit, în mod
decisiv, la salvarea Liceului ”Unirea”, în 1977,
când s-a pus problema demolãrii clãdirii ºi
desfiinþãrii lui ca instituþie, dupã cutremur. ªi mai
important e faptul cã, întreaga lui activitate de
profesor ºi publicist, din perioada 1977-1990, a
fost pusã în slujba ideii de continuitate spiritualã
între Liceul ”Unirea” ºi actualul Colegiu Naþional
”Unirea”. Pentru toate acestea, a rãbdat jigniri
din partea politrucilor vremii dar ºi din partea unor
colegi, transformaþi peste noapte, din comuniºti
zeloºi ºi vigilenþi în… dizidenþi ºi anticomuniºti.
Un fapt mai puþin cunoscut, acum, este cã prof.
Petrache Dima, a fost ales Primar al oraºului,
chiar în decembrie 1989, de cãtre un consiliu
ad-hoc format din ºefi ai diverselor instituþii, ºi
revoluþionari. Sigur, ei au ales cu sufletul, pe
omul de atitudine, care nu s-a putut transforma
în politician ºi s-a întors, dupã numai douã luni,
la dragostea dintâi: ªcoala.
A ars ca o lumânare în bezna de atunci;
din pãcate, a ars cu atâta intensitate, fãrã pauzã,
fãrã menajamente, încât, s-a stins prea repede.
Nu a manifestat urã sau resentimente, în pofida
rãutãþilor, ci a pãrãsit scena cu eleganþã, ca un
adevãrat Domn, aºa cum îl ºtia toatã lumea.

prof. T
iberiu DIMA
Tiberiu
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Elena SASU
Acum ceva vreme am hotãrât, împreunã cu sora mea, sã scriem un blog pe care sã-l
transformãm în cele din urmã într-o carte pe care sã o oferim pãrinþilor noºtri. Se chema „Atât de
multe vieþi ºi atât de puþin timp”, fiindcã exact despre asta voiam sã scriem: despre toate lucrurile
pe care am fi vrut sã le facem, despre toate vieþile pe care le-am fi avut dacã am fi fãcut altceva,
dar mai ales dspre cum vedeam viaþa ºi vieþile când eram copii. Tentativa a eºuat lamentabil dupã
douã articole, dintr-un motiv care nu ºtiu cât e de motiv ºi cât e „scuza”: timpul. Era destinat
eºecului încã din titlu. Poate ne vom întoarce la proiect, dar o sã-l rebotezam. Indubitabil.
„Revista Noastrã” nu o sã aibã niciodatã aceeaºi soartã, fiindcã e atemporala. Nu sunt
lingvist, însã din cât îmi dau eu seama, „a noastrã” e un posesiv care include pe cel ce pronunþa/
citeºte cuvântul, mai ales când acela e din CNU. Câtã vreme rãmâne cuvântul ºi voi veþi rãmâne
ºi ei vor fi rãmas ºi Revista rãmâne. 100 de ani e o nimica toatã pentru noi, pe care, dacã dacã
citim invers ºi cu ochii mici, parcã ar fi 100...

La mulþi ani, Revista Noastrã!

Drag cititor al acestor rânduri,
Au trecut doar doi am plecat din CNU, dar deja scriu fãrã sã ºtiu cui mã adresez. Drag îmi
eºti din oficiu. Nu te cunosc ºi nu voi fi eu cea ipocritã – nu o sã presupun cã ºtiu la ce te gândeºti.
Tot ce ºtiu sigur despre tine este cã acum citeºti. Poate ai sãrit peste articolele lungi, cu puþine
paragrafe ºi neologisme în titlu, asta e mai puþin important. Doar faptul cã simþi sub buricele degetelor
textura foii face sã existe între noi complicitatea care îmi permite sã-þi dau totuºi un sfat.
Ia-þi timpul tãu. ªtiu cã e un calc lingvistic, dar asta e frumuseþea. Englezul spune take
your time de parcã n-ar fi mare brânzã. Dar spune-o ºi tu cu voce tare ºi ai sã vezi cum devine din
ce în ce mai complicat. Sã reformulãm: asumã-þi propriul tãu timp, pretinde-l, revendicã-l. Trebuie
doar sã începi sã te gândeºti la asta ºi îþi vei da seama cât de puþin din timpul tãu îþi aparþine, cât
de multe secunde petreci în folosul altcuiva. Ocroteºte-þi timpul. Nu-l ceda pe nimic, nu-l lãsa în
mâinile altuia, nu privi în gol. Fii prezent, fii acolo unde este prezentul tãu. Iar dacã alegi sã-þi
iroseºti timpul, pierde-l cu voluptate, fã ca secundele alea pe care le petreci mergând spre liceu,
neînþelegând o boabã din ce se vorbeºte, ascultând o melodie care nici mãcar nu-þi place sã se
întoarcã în tine ºi sã te ajute sã creºti. În orice direcþie.
Semneazã pe fugã

Ioana Alexandru

Irina CHIRIÞÃ
Nu multã lume ºtie cã sunt ataºatã de acest liceu încã de la vârsta de patru ani, când
veneam aici la grãdiniþã. (fosta mea clasã, din care îmi amintesc vag o multitudine de întâmplãri,
este în prezent cabinetul doamnei psiholog Alina Vulpe). De fiecare datã când terminam programul,
o luam la fugã spre clãdirea alãturatã, urcam pe niºte scãri acoperite cu mochetã roºie ºi deschideam
o uºã, în spatele cãreia o gãseam întotdeauna pe mama. Pânã termina ea lucrul, eu scotoceam
dupã foi ºi creioane ºi nu mã mai opream din mâzgãlit.
Anii au trecut ºi am ajuns în sfârºit la Unirea ºi în calitate de elevã. Cum aº putea descrie
aceastã perioadã? Libertate, nonconformism, acceptare, originalitate, sinceritate. Acestea fiind
spuse, nu pot fi de acord cu nimeni care declarã cã facultatea este o etapã mai înaltã decât liceul.
Pentru mine, CNU a fost locul în care mi-am format personalitatea, în care am îndrãznit sã
fac ceea ce îmi place. Aici am întâlnit oameni pe care îi respect foarte mult, profesori care m-au
învãþat nu cum sã tocesc, ci cum sã gândesc, cum sã am încredere în mine ºi cum sã îmi spun
pãrerea indiferent de circumstanþe. În acest sent aº dori sã îi mulþumesc în primul rând doamnei
profesoare Daniela Plãiaºu, care m-a scos din vãlul meu de timiditate, m-a susþinut în a-mi exprima
orice idee ºi m-a apreciat pentru ceea ce sunt – aºa a început ºi colaborarea mea cu Revista
Noastrã, în principal prin partea de desen. Iubesc acest liceu ºi mã mã simt onoratã pentru faptul
cã mi s-a permis sã public lucrãri grafice în revistã ºi sã lucrez la design-ul copertei timp de atâþia
ani.
Întotdeauna voi fi mândrã cã am fost uniristã. Mesajul meu pentru voi ar fi: Nu vã pierdeþi
niciodatã acest spirit, acest sentiment de a apartenenþã la ceva mai mare. Spre dezamãgirea
mea, nu am gãsit un astfel de spirit în facultate, iar asta mã face sã apreciez cu atât mai mult
magia acestui liceu!
Ce operã literarã care ºi-a fãcut debutul în lume poate fi sortitã din prima clipã trãiniciei?
Categoric, nu s-au remarcat încã astfel de excepþii! Traseul cuvântului în imortalitate este unul
neapãrat sinuos. Pânã nu e pipãitã de sute de mâini, iscoditã de mii de ochi ºi analizatã de mii de
critici, creaþia nu e primitã în exclusivista galerie a monumentelor de gândire. Dupã confruntãri
numeroase, devalorizãri periodice ºi aprecieri impuse, ba de liderii de opinie, ba de masele
surescitate, cuvântul are ºansa unicã de a traversa timpurile. Ne aflãm într-un asemenea momentcheie: când “Revista Noastrã” împlineºte un secol de existenþã:
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15 noiembrie 1912 – 24 ianuarie 2012
Istoria îi consemneazã doar pe învingãtori ºi din fericire, ne numãrãm printre ei. De la
ezitantul debut din toamna lui 1912, când primul numãr pãrea doar un caiet insignifiant format
in-octavo, care cunoscuse lumina tiparului în Focºani, la tipografia “Al. Codreanu”, amprenta timpului
nu a deformat, ci dimpotrivã a permis o evoluþie armonioasã a exprimãrii de idei, venite atât din
partea elevilor, cât ºi a cadrelor didactice, conlucrând la formarea “Societãþii Literare a elevilor
liceului Unirea”.
Þinutã în viaþã de o echipã serioasã, „Revista Noastrã” permite o frumoasã conversaþie
cu trecutul, prezentul ºi viitorul, ea reuºind sã îºi facã din echilibru un „modus vivendi”.
Mã simt onoratã sã consemnez observaþiile mele privitoare la tema timpului, prin articolul
de faþã participând la sãrbãtorirea unei existenþe atât de frumoase a acestei publicaþii. Sentimentul
cã aparþin unei asemenea miºcãri literare mã înfioarã... de aceea, cu deosebitã bucurie ºi
consideraþie, îi urez “Revistei Noastre” un cãlduros “La mulþi ani!”. Fie ca la rândul sãu, prezentul,
prin efortul generaþiilor actuale, sã promitã un viitor la fel de strãlucit precum se pare cã ne-a fost
trecutul.
Cristina ST
ANCU
STANCU
Mã numesc Lucian Onea ºi sunt un mândru absolvent CNU prmoþia 2007. Am terminat
facultatea de Automaticã ºi Calculatoare, secþia Calculatoare, din cadrul Universitãþii Polithenica
Bucureºti în luna iulie, anul 2011, iar în prezent urmez un Master de doi ani în Calculatoare
(Computer Science) la Universitatea din Copenhaga, Danemarca.
O sã încep prin a spune câteva cuvinte
despre mine, mai exact, de ce am ales profilul pe
care îl urmez. Pasiunea pentru calculatoare am
dobândit-o încã din generalã (tot la CNU) pe când
doamna Liliana Colin se dãdea cu capul de tablã
la ora de informaticã, încercând sã ne explice cum
sã scriem o buclã „while” în Pascal. Am realizat
imediat cât de incredibil e sã poþi sã îi „spui” unui
calculator sã facã lucruri deloc triviale cu câteva
linii de cod ºi mi-am dat seama cã posibilitãþile
sunt infinte. Au urmat olimpiadele naþionale în
liceu, unde nu mã pot lãuda cu vreo performanþã
majorã, însã din ele am învãþat ce înseamnã sã fii
autodidact ºi ce înseamnã sã depui efort pentru
ceea ce îþi place cu adevãrat.
Facultatea pentru mine a însemnat o
perioadã plinã de informaþii noi, plinã de oameni
interesanþi ºi ºansa de a-mi dezvolta abilitãþile pe plan profesional, la nivelul la care sã mã simt
confortabil cu ceea ce ºtiu. Cred în continuare cã alegerea pe care am fãcut-o reprezintã cea mai
bunã alternativã pentru IT din România la momentul actual. Automaticã este într-adevãr o facultate
grea, cu multe cursuri inutile ºi dinozauri, dar în acelaºi timp, existã o groazã de cursuri interesante
ºi oameni inteligenþi, plini de idei minunate. Întodeauna în viaþã vei avea de a face ºi cu lucruri
neplãcute, dar trebuie sã înveþi sã le accepþi ºi sã le învingi. Cred cã nivelul academic din România
este încã în dezvoltare, dar încet încet ajungem ºi noi sã ne stabilizãm.
Momentan, sunt încã la începutul masterului ºi încã nu pot sã zic cã am o idee bine formatã
despre ce înseamnã sã studiezi în strãinate, însã pânã acum, nivelul de educaþie pare foarte bun,
poate ceva mai bun ca acasã, iar profesorii sunt competenþi ºi deschiºi. În IT existã oameni
pasionaþi peste tot, iar nivelul profilului este de aºa naturã, încât trebuie sã fii cu adevãrat bun ca
sã faci carierã în cadru academic, de aici rezultã ºi profesori foarte talentaþi ºi bine pregãtiþi.
Existã multe oportunitãþi sã lucrezi la proiecte sãu alãturi de profesori, trebuie doar sã fii deschis
la aºa ceva. Un lucru pe care îl pot zice cu siguranþã despre plecatul în afarã la studii este cã îþi
deschide ochii la o multitudine de lucruri noi, la perspective de viaþã ale oamenilor diferite faþã de
ce întâlneºti în România. Motivul principal pentru care am ales sã studiez în strãinãtate este
pentru cã ºtiu cã mã va ajuta sã privesc altfel lumea ºi de ce nu, poate sã ºi prind câteva secrete
de a trãi mai bine de la danezi, o naþiune incredibil de prosperã.
Pentru mine CNU reprezintã locul în care mi-am pus bazele mele ca individ, locul în care
am învãþat sã învãþ, locul în care am învãþat sã iubesc, locul în care am trãit unele dintre cele mai
frumoase momente din viaþã alãturi de unii dintre cei mai buni prieteni pe care i-am pãstrat pânã în
prezent ºi nu în ultimul rând, CNU este locul în care am avut onoarea de a fi elevul unor profesori
admirabili, pentru care port o deosebitã stimã ºi profit de aceastã ocazie sã îi salut ºi sã le
mulþumesc!
Dacã ar fi sã dau un sfat elevilor, aº zice sã fiþi optimiºti ºi sã zâmbiþi mereu, iar dacã aveþi
norocul sã gãsiþi ceva care vã place cu adevãrat, sã vã þineþi de acel lucru ca pisica de canapea!
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DRAGII MEI
PRIETENI UNIRIªTI
Vã veþi mira, poate, cã vã numesc
prieteni ai mei, sau, dacã nu vã veþi mira, veþi
considera cã formula mea de adresare e una
convenþionalã, folositã ca o etichetã pe care o
aplici unui produs. Vã asigur însã cã nu e nimic
convenþional, cã chiar vã consider prieteni ai
mei, fie cã sunteþi profesori, fie cã sunteþi elevi.
Nici nu bãnuiþi cîte avem în comun (sau, poate,
bãnuiþi ?!), deºi se spune cã dupã fiecare
eveniment, natura stricã tiparul acestuia; faptul
cã am fost ºi eu elev, chiar la Unirea (numai cã
pe atunci se numea ªcoala Medie de Tip 10 ani
Unirea
Unirea, cu matricola SMU), cã am slujit ºi eu, o
viaþã întreagã, catedra, participînd la unele
activitãþi în comun cu profesori de la Unirea ne
aduce din capul locului într-un areal comun. Fãrã
îndoialã, acestor asemãnãri li se adaugã
deosebiri, care, din pãcate, preocupã lumea mai
mult decît asemãnãrile, din moment ce este aºa
de mult invocat ºi speculat rãzboiul dintre
generaþii.
Ce avem în comun, ce ne leagã?!
Am fãcut liceul în primul deceniu dupã
rãzboi, l-am absolvit în 1955, în atmosfera
tulbure a revoluþiei comuniste, o revoluþie care
nu se mai termina, ceea ce e mai mult decît rãu;
revoluþie, fie ea brutalã sau de catifea, are
menirea de a repune în drepturile ei evoluþia,
bazatã pe acumulãri, pe continuitate, pe credinþa
în durabilitatea a ceea ce construieºti. Trãiþi ºi
vã formaþi dupã o altfel de revoluþie decît aceea,
dar ºi aceasta a zdruncinat o lume, pe care a
împãrþit-o în partizani ai unei credinþe sau a alteia.
Nu sunt de neglijat nici inaderenþii la vreuna din
cele douã tabere: cei ce se plîng de greutãþile
vieþii, de nedreptãþile ei, care pe unii îi
paralizeazã, aducîndu-i la stadiul de simpli
spectatori, abandonaþi de valurile vieþii pe la
meandrele ivite în cale, sau îi dinamizeazã pe
alþii, profitorii, hienele sociale, care exploateazã
neregulile pentru a-ºi împlini pornirile spre
acaparare.
Vreþi sau nu, aparþineþi sau veþi aparþine
uneia dintre aceste categorii, pe care singuri
v-o alegeþi, ajutaþi sau nu de soartã, aºa cum
s-a întâmplat ºi cu cei din generaþia mea. Dar în
aceastã alegere n-ar fi drept sã daþi vina numai
pe soartã. Cu peste un secol în urmã apãrea o
poezie în care regele dacilor, credincios în zei,
dar asumându-ºi responsabilitatea unui
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conducãtor de neam, adresa oºtenilor sãi
avertismentul angajãrii totale în faþa romanilor
invadatori: “Puterea este-n voi/ ªi-n zei! Dar vã
gândiþi, eroi, / Cã zeii sunt departe, sus, /
Duºmanul lîngã noi!” Dînd vina numai pe soartã,
v-aþi plasa în grupa celor neimplicaþi nici mãcar
în propria devenire, ci doar compãtimindu-se cã
le-a fost dat sã trãiascã într-o asemenea lume
ºi neînþelegînd cã “lucrul cel mai laº din lume,/
E [sufletul] tînguitor./ Nimic nu-i mai de rîs ca
plînsul/ În ochii unui luptãtor” , cum aprecia
acelaºi poet.
Sunteþi tineri sau v-au rãmas scîntei ale
tinereþii ascunse în arderilor trecute. Lãsaþi-vã
purtaþi, de cîte ori simþiþi nevoia, de chemãrile
imperative ale tinereþii ºi veþi înþelege uºor de
ce aveþi nevoie de EA. Una dintre condiþii este
refuzul izolãrii, sau lãsaþi-vã cuprinºi de un
fenomen aplaudat astãzi, socializarea. Numai
cã socializarea ar trebui conceputã altfel decât
la adepþii comunicãrii prin internet, pe care o
consider doar o modalitate de comunicare,
ciudatã în felul ei, cãci comunici fãrã sã ºtii cu
cine, locul persoanelor reale luându-l niºte
umbre, persoane abstracte, cunoscute doar din
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schimbul de informaþii, fãrã vreo imagine
concretã a celui care þi se confeseazã sau i te
destãinui. Care e distanþa pînã la convorbirea
cu persoane imaginare, de acum câteva
decenii, pânã la solilocviu?! Socializare
înseamnã participare alãturi de grupul cãruia
simþi cã-i aparþii prin tot ce eºti sau prin anume
aspiraþii. Nu numai activitãþile cu clasa, foarte
necesare, nu numai cele cu ºcoala, extrem de
utile, dar care nu pot asigura cadrul necesar
pentru orice fel de activitãþi sociale (muzicã,
dans, sport, excursii, mitinguri sau chiar banala
abandonare de sine în lumina unei zile însorite
de primãvara sau de toamnã, ca sã nu mai zic
de varã, sã simþi ce înseamnã sã fii numai trup
ºi numai lut, ºi câte cîte altele, toate depline
numai în compania unor apropiaþi, al cãror cerc
va tinde sã devinã din ce în ce mai larg, pe
mãsura extinderii preocupãrilor).
Vom învãþa astfel ce înseamnã, ce
presupune, ce pretinde apartenenþa la un grup.
Vom înþelege, înainte de toate, cã suntem liberi
sã facem orice nu încalcã libertatea celorlalþi, la
început din grup, cã egocentrismul, o
manifestare fireascã, la toatã urma, mai ales la
tineri, se poate asocia cu altruismul, concepþie
de armonizare a indivizilor, cãci indivizii se adunã
dupã afinitãþi comune. Vom învãþa cã ce nu-mi
convine se subordoneazã lui ce nu ne convine,
care dispune de alte mijloace de susþinere ºi de
apãrare, ca atare, dacã vreau ca societatea mea,
de la cel mai mic grup, pînã la poporul cãruia îi
aparþin, sã þinã seamã de mine, trebuie sã-i
susþin cerinþele, cauzele ºi vom înþelege sensul
cerinþei nu întreba ce a fãcut þara pentru tine, ci
întreabã-te întîi ce ai fãcut tu pentru ea. Vom
învãþa cã rãzboiul dintre generaþii are ºi partea
lui constructivã; tinerii români care, din cauza
vîrstei, nu putuserã participa la rãzboiul de
întregire a neamului, un alt zdruncin al societãþii
româneºti, erau purtaþi de ideea cã nu pot rãmîne
mereu datori celor care fãcuserã România Mare.
Noi ce facem?! Era o întrebare pe care ºi-o
puneau nu numai ei, ci care terorizeazã lumea
în vremurile tulburi. Vã aduceþi aminte scena
finalã din filmul Moromeþii? Aflat, cu fiul sãu
Niculaie, într-o cãruþã ce dibuia drumul printr-o
pãdure înecatã în ceaþã, care întuneca
orizonturile, Moromete, înarmat cu experienþa
dobînditã în viaþa deloc uºoarã, îºi întreabã fiul,
care abia bãtea la porþile vieþii: încotro mergem
noi acum, mãi Niculaie?
Formarea mea a început într-o lume
negatã curînd, la modul cel mai brutal, de o altã
lume ce se considera nouã ºi visa sã impunã
un om nou, veºnic revoluþionar. Am ajuns sã
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trec de cumpãna apelor în acea lume dominatã
de revoluþionarism constatînd cã alte lumi din
jurul nostru progresau, în timp ce noi eram
dominaþi de nevoia de revoluþie. Se vorbea
despre progresul Americii, despre miracolul
Japoniei, despre saltul Turciei etc. Dar la noi?!
Ce nu mergea la noi ºi mai ales, de ce la noi nu
mergea mai nimic? În toate locurile amintite ºi
în multe altele asemenea revoluþia nu era gînditã
ca demolatoare, ci ca negare a elementelor
considerate piedici în evoluþia societãþii,
întotdeauna mai puþin numeroase ºi mai puþin
importante decît cele de continuitate, iar astfel
progresul era garantat. Vedeþi de ce nu cred eu
în lozinca singura soluþie – înc-o revoluþie? Sã
demolãm de fiecare datã ºi puþinul pe care-l
realizaserãm ºi sã o luãm mereu de la început,
cu aceleaºi metehne! Promovarea unor idei care
pot provoca îmbolnãvirea de lehamite e
pãguboasã, cãci poate duce la renunþare,
sentiment care tinerilor trebuie sã le rãmînã
strãin. Vîrstnicii?! Renunþarea la locul de muncã,
renunþarea la traversarea strãzii în fugã ºi altele
asemenea, impuse de bariere ale societãþii sau
ale naturii sunt destul de deranjante, ca sã nu
mai accepte ºi renunþãrile de bunã voie; o
renunþare atrage alta ºi apoi alta, ducînd la
izolare, la pierderea atributului de fiinþã socialã,
de model, declarat sau nu, pentru cei tineri.
Vedeþi cîte avem în comun, dragii
mei Uniriºti?! Mã veþi întreba, poate, cum a
fost posibil sã ajungem într-o situaþie ca cea în
care ne aflãm acum. Recursul la istorie ne poate
oferi rãspunsuri, care nu absolvã pe nimeni de
vinã ºi care ar putea conduce la ideea nefastã
a vinei generale; dacã toatã lumea e vinovatã,
afirmaþie care s-a fãcut nu o datã dupã 1990,
înseamnã, de fapt, cã nimeni nu e vinovat, cãci
nu poþi condamna toatã lumea într-o anumitã
cauzã. Cred, însã, cã în acest moment e cu mult
mai important sã ne întrebãm împreunã: Încotro
mergem noi acum?! Recursul la istorie ne poate
ajuta sã intuim vectorul pe care ne aflãm, dar
mai trebuie ceva, extrem de important: curajul
de a schimba, de a nu accepta cã se poate ºi
aºa dacã nu e cum trebuie. E locul unde tinerii
pot da vârstnicilor lecþii despre cum se poate.
Gândiþi-vã cã, aºa cum astãzi judecaþi
generaþiile anterioare pentru nereuºitele lor, veþi
fi judecaþi de cei ce vor urma. Mi-ar plãcea ca
atunci sã vã þineþi ca acum: cu capul sus !
Negarea ºi continuitatea vor conlucra, iar
românii nu se vor mai sfii sã-ºi afirme
apartenenþa la o þarã demnã de statutul sãu
european.
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