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Mutaþ ieMutaþ ieMutaþ ieMutaþ ieMutaþ ie, salt, noul nivel,
transformare, schimbare, progres
sensibil… De ce nu?  Sunt obsesii
contemporane. Lumea comunicãrii din
ultimele decenii e populatã de multe
discursuri despre sfârºit de lume sau
numai de ciclu existenþial, multe profeþii
despre noi lumi sau viziuni în care vechile
graniþe sunt abolite, de la enigma
cuanticã în care fizica ºi conºtiinþa se
regãsesc în acelaºi discurs dupã mii de
ani, la reevaluarea a practic orice a gândit
omenirea.

prof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªU

ArgumentArgumentArgumentArgumentArgument

 În viteza din ce în ce mai mare
în care cresc, se înmulþesc ºi
îmbãtrânesc ideile în zilele noastre,
tema aceasta s-a clasicizat, deci
poate intra ºi într-o revistã ºcolarã.

În acelaºi timp, 2013 e al 101-lea
an al prezentei reviste: un concept
banal, dar dificil ca mutaþie mutaþie mutaþie mutaþie mutaþie cere un
efort suplimentar, dar contextul, zicem
noi, face sã merite o strãdanie ºi mai
mare ca de obicei; încordarea noastrã
intelectualã sperãm sã consacre
ceremonios începutul unui nou secol
de existenþã al publicaþiei noastre.



Alin Moldoveanu - Alin Moldoveanu - Alin Moldoveanu - Alin Moldoveanu - Alin Moldoveanu - campion olimpic Londra 2012campion olimpic Londra 2012campion olimpic Londra 2012campion olimpic Londra 2012campion olimpic Londra 2012

Unirist de aur
MotoMotoMotoMotoMoto:
“Eu pur ºi simplu urmãresc niºte principii universal valabile ºi de aceea am reuºit.”

(Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu)

Pot afirma cu convingere cã
2012 a fost anul în care toate
visele mele pe plan profesional
s-au împlinit.

“
”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Un salut unirist, Alin. Anul 2012

a fost anul în care ai devenit campion olimpic
ºi în care ai fost fãcut cetãþean de onoare al
Focºaniului. A fost 2012 un vis realizat?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Þinând cont cã visul
oricãrui sportiv de performanþã este sã ajungã
pe cea mai înaltã treaptã a podiumului olimpic,
pot afirma cu convingere cã 2012 a fost anul
în care toate visele mele pe plan profesional
s-au împlinit! Titlul de cetãþean de onoare a
fost un bonus care a venit în urma
performanþei de la Londra!
Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: În antichitate, campionii
olimpici erau binecuvântaþi de zei. Odatã cu
Jocurile Olimpice moderne, campionii olimpici
sunt binecuvântaþi de Dumnezeu. Este Alin
Moldoveanu binecuvântat de Dumnezeu?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: La aceastã întrebare chiar
nu ºtiu ce sã rãspund... asta nu am de unde
sã ºtiu… dacã am considera prima ipotezã
adevãratã atunci...

Faptul cã am fost elev al Colegiului Naþional Unirea timp de opt ani
constituie o profundã onoare pentru mine ºi un motiv de mândrie.“ ”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Sã dãm puþin timpul înapoi. Ai fost elev timp de opt ani al Colegiului Naþional

Unirea din Focºani, din clasa a V-a pânã în clasa a XII-a. Ce au însemnat pentru tine aceºti ani?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Faptul cã am fost elev al Colegiului Naþional Unirea timp de opt ani constituie
o profundã onoare pentru mine ºi un motiv de mândrie. Au fost niºte ani cu totul ºi cu totul speciali
la care mã gândesc cu plãcere ºi nostalgie ºi pe care aº vrea sã îi retrãiesc, chiar dacã natura nu
ne mai oferã ocazia.
Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Pe baza sportivã în aer liber a colegiului era o pancardã cu un slogan latin: “Cei
perseverenþi vor învinge!” Te-a marcat acel dicton ºi crezi cã te caracterizeazã?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Sincer sã vã spun nu îmi mai amintesc sã fi vãzut acel dicton scris, probabil
eram mult prea mic, dar cu singuranþã este adevãrat pentru cã numai prin perseverenþã am reuºit
sã obþin aceastã performanþã!
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Secretul dragostei pentru tir îl
constituie însãºi dificultatea lui.“ ”VVVVViorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizan: Te-ai apropiat încã din clasa a

VII-a de un sport care îþi stârneºte curiozitatea
la început, dar cãruia în timp trebuie sã-i
descifrezi intimitãþile sportive pentru a continua
sã-l practici. Care este secretul dragostei pentru
tir ºi ce înseamnã el ºi acum pentru tine?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Secretul dragostei pentru
tir îl constituie însãºi dificultatea lui ºi mai apoi
satisfacþia pe care o ai în momentul în care
depãºeºti aceastã dificultate ºi începi sã ai
rezultate… pentru cã un rezultat e cu atât mai
valoros, cu cât e mai greu de obþinut!

Momentele grele sunt puþin
forþate, pentru cã eu în
realitate nu le consider cu
adevãrat grele, ci doar etape
din viaþa sportivã care cu
siguranþã vor trece.

“
”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: În carierã ai avut ºi înfrângeri

ºi decepþii. Care ar fi cele mai importante din
traiectoria carierei tale?

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Toatã cariera unui sportiv e marcatã de momente grele, dar e important sã poþi
sã treci peste ele. Cineva spunea cã locul doi e locul celui dintâi învins aºa cã, orice loc care nu a
fost locul întâi l-am putea considera o micã dezamãgire, chiar dacã, la drept vorbind, este un
rezultat deosebit de bun în sine. Ca o micã explicaþie la ceea ce am vrut sã spun: ºi un loc VIII
(adica o clasare în finalã) la un anumit concurs constituie un rezultat deosebit de bun cu care
meritã sã mã mândresc la nivelul la care a ajuns sportul modern. Momentele grele sunt puþin
forþate, pentru cã eu în realitate nu le consider cu adevarat grele, ci doar etape din viaþa sportivã
care cu siguranþã vor trece.

O minte sãnãtoasã poate exista numai într-un corp sãnãtos.“ ”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Pentru elevii uniriºti de astãzi ºi nu numai, combinaþia ºcoalã-sport este una
pozitivã sau negativã?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Întotdeauna sportul este benefic pentru organism, pentru cã, dupã cum spuneau
anticii, o minte sãnãtoasã poate exista numai într-un corp sãnãtos. Sportul de performanþã este
deja altceva, pentru performanþã trebuie sã te dedici ºi sã sacrifici timpul pentru distracþie, dar de
ºcoalã cu siguranþã este timp. Eu, de exemplu, am terminat douã facultãþi ºi asta înseamnã cã
dacã existã voinþã orice este posibil!

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Întreaga ta carierã de pânã acum ai avut multe bucurii ºi satisfacþii. Care ar fi cele
mai importante dintre ele pânã la cel de la Londra?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Pãi, înainte au fost Jocurile olimpice de la Beijing, unde m-am clasat pe locul
al patrulea, cea mai bunã performanþã a mea de pânã atunci, dupã care a fost Campionatul Mondial
de la Zagreb din 2006 unde am devenit vicecampion mondial. Au urmat apoi mai multe medalii la
Cupele Mondiale, dintre care una de aur ºi cinci de argint. O altã performanþã am înregistrat-o la
Campionatul European de la Gyor din 2004 unde am obþinut o medalie de bronz. La aceste succese
pe plan internaþional aº adãuga ºi mai multe titluri de campion naþional ºi multe recorduri naþionale
la toate categoriile de vârstã.
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Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: În acest moment în România, majoritatea claselor de gimnaziu ºi de liceu au câte
o orã de educaþie fizicã ºi sport pe sãptãmânã (comparativ cu Ungaria unde au 9 ore pe sãptãmânã).
Care este pãrerea ta despre acest aspect?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Pãrera mea este cea de la o întrebare anterioarã. O minte sãnãtoasã nu poate
exista decât într-un corp sãnãtos, iar un copil supraponderal la vârsta gimnaziului sau chiar de
liceu nu are cum sã fie sãnãtos!

Fãrã Adrian Alaci ºi fãrã Andrei Tãnase, cei care m-au ajutat la
începutul carierei, pe vremea când nu auzise nimeni de mine,  fãrã
aceºtia nu ar fi existat nici Alin Moldoveanu – Sportivul!“ ”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Antrenorul Adrian Alaci de la Clubul Sportiv Unirea Focºani a vãzut în tine piatra

preþioasã pe care a ºlefuit-o. Ce reprezintã pentru tine antrenorul ºi omul Adrian Alaci?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Antrenorul Adrian Alaci este omul care m-a descoperit, m-a crescut, m-a
format ºi m-a educat ca om ºi ca sportiv, îi voi fi toatã viaþa recunoscãtor pentru aceste lucruri
pentru cã fãrã Adrian Alaci ºi fãrã Andrei Tãnase, cei care m-au ajutat la începutul carierei, pe
vremea când nu auzise nimeni de mine, fãrã aceºtia nu ar fi existat nici Alin Moldoveanu – Sportivul!

Cred cã dacã vã spun cã
am avut lacrimi în ochi la
cântarea imnului naþional e
suficient!

“
”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Ai ajuns pe cea mai

înaltã treaptã a Jocurilor Olimpice de
la Londra. Ce ai simþit când s-a intonat
imnul României?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu - Cred cã dacã vã
spun cã am avut lacrimi în ochi la
cântarea imnului naþional e suficient!

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Din milioanele de mesaje primite de la români ºi nu numai, este unul care te-a
impresionat cel mai mult?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Nu pot desemna unul în mod special, toate au fost speciale în felul lor ºi le
sunt profund recunoscãtor celor care mi-au trimis un mesaj de felicitare!
Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Dacã am da timpul înapoi, te-ai mai îndrãgosti de acest sport?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Cu siguranþã, DA!
Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Eºti cu acte în regulã Cetãþean de Onoare al municipiului Focºani din anul 2012.
Ce înseamnã pentru tine acest titlu?
Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Sunt profund onorat ºi vreau sã le mulþumesc pe aceastã cale celor care au
fãcut posibil acest lucru!

Am fost foarte emoþionat, a fost
cea mai frumoasã primire pe care, o
comunitate din care am fãcut ºi eu
parte, mi-a oferit-o!
“

”Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Dupã sosirea de la Jocurile
Olimpice de la Londra ai avut parte de multe
premii ºi distincþii. La deschiderea anului ºcolar
de la Colegiul Naþional “Unirea” din septembrie
2012 ai primit pe scena Aulei “Mihai Eminescu”
titlul de Unirist Honoris CausaUnirist Honoris CausaUnirist Honoris CausaUnirist Honoris CausaUnirist Honoris Causa în aplauzele
elevilor ºi profesorilor. Ce ai simþit atunci?
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Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Am fost foarte emoþionat,
a fost cea mai frumoasã primire pe care, o
comunitate din care am fãcut ºi eu parte,
mi-a oferit-o! Vreau sã le mulþumesc celor
care au fost în salã ºi mi-au dãruit acea
emoþionantã primire!

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: La trecerea dintre ani care
sunt dorinþele ºi planurile pentru 2013?

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Sã fiu sãnãtos, pentru cã
dacã sunt sãnãtos o sã le rezolv pe toate.

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Ce înseamnã pentru tine þinta
Rio de Janeiro 2016?

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Þinta… huh… încã nu
ºtiu… deocamdatã nu e o þintã… devine o
þintã în momentul în care o sã reuºesc sã
mã calific, pânã atunci doar calificarea e o
þintã.

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Noul imn al colegiului spune
cã CNU nu e nu liceu, CNU e un stil de viaþã.
E un stil de viaþã Alin, care scoate ºi campioni
olimpici la sport?

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Nu, nu cred asta, de fapt nu
mã consider un model ºi nici nu vreau sã fiu un
model. Ceea ce fac funcþioneazã doar în cazul
meu ºi atât! Eu pur ºi simplu urmãresc niºte
principii universal valabile ºi de aceea am reuºit.
Nu trebuie sã facã cineva ceea ce am fãcut eu.
Trebuie doar sã respecte acele principii ºi e
suficient!

Viorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel PaizanViorel Paizan: Pe 24 ianuarie 2013, Colegiul
Naþional Unirea Focºani, va împlini 147 de ani de
la înfiinþare. Urarea de aniversare din partea
campionului olimpic Alin Moldoveanu!

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: La Mulþi Ani!

VVVVViorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizaniorel Paizan: UNIREA FACE PUTEREA DE
147 DE ANI! ALIN MOLDOVEANU ESTE
PRIMUL UNIRIST CARE OBÞINE COROANA
DIN RAMURI DE MÃSLIN! MULÞUMIM, ALIN!

Alin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin MoldoveanuAlin Moldoveanu: Mulþumesc frumos pentru
interviu.

Interviu realizat de Viorel Paizan, fost
profesor de educaþie fizicã ºi sport al lui Alin
Moldoveanu.

ilustraþia - http://www.london2012.com/
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Moto:

„Ies la braþ cu umbrele.
Sunt la picioarele umbrelor,
Singur.”
(Paul ÉludardPaul ÉludardPaul ÉludardPaul ÉludardPaul Éludard)

„Adevãrata tãcere aleasã, noaptea finalã,
Comunicatã pietrelor de umbre.”
(Jean TJean TJean TJean TJean Tardieuardieuardieuardieuardieu)

Prolog:
Strigãtul demonului

Hai sã rãtãcim cu paºi
mãrunþi pe tãrâmul umbrelor, sã
întâlnim demoni ºi sã-i iubim,
lãsându-i sã ne descompunã
fiinþa ºi sã ne rãpeascã întreaga
suflare! Iubire, nesfârºitã oazã de
mistere, pe unde rãtãceºti? Prin
ce cotlon ascuns al sufletului
demonic te-ai pierdut? Nostalgic
demon obosit, rãtãceºti orbeºte
printre lumini ºi umbre. La ce bun
sã tot încerci sã cunoºti
întunecatul univers al umbrelor,
când sensul adevãrat al
spectacolului se aflã numai în
interiorul fiinþei tale rãtãcite?
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Inadaptabilitatea, despre care se
vorbeºte ca despre o manifestare definitorie
pentru spiritul romantic, este sugeratã de
fuziunea a numeroase motive literare, poetica
romanticã fiind singura aptã sã spargã graniþele
dintre ideal ºi real, sã reprezinte infinitul în finit
ºi sã unifice într-un act creator analog cu actele
naturii toate forþele spiritului, chiar ºi pe cele
aflate într-o relaþie antagonicã unele faþã de
celelalte. Romantismul nu este expresia unui
echilibru ci, dimpotrivã, este o artã a tensiunii
nerezolvate ºi a formelor deschise, viziunea
romanticã fiind o viziune globalã datoritã
romanticului care are percepþia totalitãþii ºi nu a
detaliului.

Lumea îºi închide ºi codificã sensurile
ºi astfel, în operele perioadei romantice,
polisemantismul dispare în faþa limitelor impuse,
din haosul straturilor obscure ale conºtiinþei
luând naºtere noile mituri ºi motive romantice:
demonul, îngerul, titanul, geniul, revelatoare în
rãsturnarea sistemului mitic tradiþional.
Metaforizarea subtilã a imaginilor poetice
acþioneazã ca o forþã mitopoeticã, viziunile
poetice implicând o deschidere uluitoare spre
nou. Remarcãm astfel evoluþia motivului
demonului, care, supus unei mutaþii decisive pe
tot parcursul drumului sãu, oscileazã în operele
alese între matricile spirituale dintre lumini ºi
umbre, bine ºi rãu, infinit ºi finit.

Astfel, imaginea demonului a suferit în literaturã numeroase mutaþii, începând cu  unele
motive biblice dezvoltate mai întâi de poetul englez John Milton. Cele douã mituri biblice, cãderea
lui Lucifer ºi cea a lui Adam, sunt reconsiderate, încetând a mai fi simboluri ale distrugerii ºi
gãsindu-ºi o sublimã ºi originalã ilustrare în vastul poem „Paradisul pierdut”, care începe cu povestea
îngerului fãrã Dumnezeu ºi se încheie simetric cu pãtimirile  omului  fãrã Dumnezeu, când stãpânul
lumii va spãla pãcatul prin sângele Fiului Mântuitor.

„Fiinþa este sub întreita sa înfãþiºare - Umanitatea, Rãul, Infinitul” - Victor HugoVictor HugoVictor HugoVictor HugoVictor Hugo

Viziunea miticã pe care o au scriitorii
asupra demonului este dominatã de simboluri.
Remarcãm astfel o rãsturnare a sistemului mitic
tradiþional. Complexitatea fiinþei umane îmbinã
demonicul ºi angelicul, fiind într-o permanentã
oscilaþie între ele pe parcursul întregii existenþe
în universul aºa numit „machina mundi”. Datoritã
dualitãþii trup-suflet, simbolul „demonului” este
invocat doar în contrast cu cel al „îngerului”, fiind
o dovadã a experimentãrii graniþelor ºi rigorilor,
în faþa cãrora omul rãmâne neputincios.

Remarcãm la Eminescu mentalizarea
demonului ca un ax în jurul cãruia se succed
celelalte simboluri mitice. Motivul pãmânteanului
care tinde spre absolut ºi spiritul superior cu care
doreºte sã compenseze imposibilitatea depãºirii
condiþiei limitate reprezintã matricea spiritualitãþii
eminescine. Metamofozarea Luceafãrului se

produce treptat printr-o gradaþie ascendentã, de
la ipostaza angelicã, trecerea fiind ireversibilã
spre îngerul luminii, care se transformã în demon
ºi sfârºeste apoteotic sub o ipostazã titanicã.
Elementele antitetice din care se întrupeazã –
mare ºi cer („ªi cerul este tatãl meu/ Iar mumã-
mea e marea”), apoi noapte ºi soare („ªi soarele
e tatãl meu/ ªi noaptea-mi este muma” ) sunt
cele care evidenþiazã contrastul dintre cele douã
ipostaze, îngerul ºi demonul fiind douã feþe ale
aceleiaºi entitãþi primordiale, interacþiunea celor
trei elemente primordiale: apã, aer, foc fiind
esenþa apariþiei Luceafãrului. Astfel, gradul de
intensitate al manifestãrii energetice, transcende
la Eminescu substanþa în esenþã.

Despre aceeaºi gradare putem vorbi ºi
în poemul lui Lermontov „Demonul” care
graviteazã în jurul legendei caucaziene potrivit

 „C’est le serpent, dit-elle. Je l’ai
écouté, et il m’a trompée.” - Genèse
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cãreia, atunci când Demonul o va iubi pe cea
mai neprihãnitã fatã, el se va transforma în
Arhanghel. Demonul lermontovian se remarcã
prin originalitatea personalitãþii sale complexe,
datã de profunda sa umanitate în care
înglobeazã binele ºi rãul, într-o luptã titanicã. Ca
ºi Luceafãrul lui Eminescu, Demonul este un
erou al timpului, transfigurat însã într-un mit
terestru amplificat la dimensiuni colosale,

caracterul sãu fiind definit din îmbinarea
omeneascã a pãcatului ºi virtuþii, îmbinare care
evidenþiazã paradoxul dintre cele douã mãºti ale
sale: „Dar nu e îngerul de pazã/ Ce cãtre cer
dureazã punþi/ Cãci nu luceºte nici o razã/ În
jurul mândrei sale frunþi./ Nici duh de iad ce-ar
îngrozi, O nu! Fãptura lui strãinã/ Pãrea ºi beznã
ºi luminã/ ªi noaptea-n miez ºi miez în zi.”

„La început de începuturi fu Chaosul.” (Theogonia - HesiodHesiodHesiodHesiodHesiod)

Haosul înseamnã prãbuºire totalã, descompunere ºi întuneric apocaliptic. Cu toate acestea,
deºi porneºte spre haosul iniþial, Eminescu se întoarce simultan ºi la paradisul iniþial, zonele
intermediare fiind dominate de umbre care refac starea de originar în încercarea lor de a surprinde
imaterialitatea lumii. Ritualul Luceafãrului este edificator pentru conceptele paralele : lume, non-
lume ºi repaos, non-repaos, punctul de maximã energizare fiind tocmai starea în care eul tinde
spre divinitate: „Din Chaos, Doamne-am apãrut/ ªi m-aº întoarce-n Chaos/ ªi din repaos m-am
nãscut/ Mi-e sete de repaos.”

Demonul lui Lermontov reprezintã în
esenþã ipostaza de geniu al rãului, care îl
oboseºte „fãcea cu neplãcere rãul”, melancolia
lui ternã fiind diminuatã de apariþia Tamarei, care
se pregãtea de nuntã. Vestea morþii viitorului sãu
soþ determinã dorinþa prinþesei de a se retrage
într-o mãnãstire, fapt ce amplificã dorinþele
Demonului, care: „dornic de iubire” intrã adesea
în camera fetei. Aparent, profanul depãºeºte
graniþele impuse de condiþia sacrã pe care o
oferã mãnãstirea în care se aflã Tamara, punând
stãpânire pe sufletul fetei care uitã de virtute,
firea ei înclinându-se inconºtient spre pãcat.

Atât în  Luceafãrul, cât ºi în poezia lui
Lermontov, apare ca motiv comun ipostaza
nemuritorului obosit de eternitate, care este
dornic de a cunoaºte iubirea ºi, implicit, de a
capãta însuºiri specifice muritorilor, motiv întâlnit
ºi în poezia „Eloa sau sora îngerilor” a lui Vigny.
Asemenea Luceafãrului, demonul aspirã cãtre
viaþa de muritor, deºi nu se poate concepe decât
etern printre spaþiile astrale. Tamara, ca ºi Eloa,
acceptã menirea de izbãvitoare, dar sãrutarea
demonului e ucigaºã. Eloa, spre deosebire de
prinþesa caucazianã, dar ºi de Cãtãlina, este cea
care se apropie de diavol cu sentimente de
compasiune, dorind sã-l salveze de trista lui
soartã. Nãscutã dintr-o lacrimã a lui Iisus vãrsatã
la moartea lui Lazãr, Eloa este îngerul care
aparþine infinitului ceresc: „Une voix s’entendit
qui disait: «Éloa!» / Et l’Ange apparaissant
répondit: «Me voilà.»/ Toute parée, aux yeux du
Ciel qui la contemple,/ Elle marche vers Dieu
comme une épouse au Temple”.

Momentul în care aude despre existenþa lui Lucifer îi tulburã însã liniºtea ºi, vrând sã-l
întâlneascã pentru a-l purifica, ea cade în capcana necunoscutã a rãului, fiind atrasã mai aproape
de rai decât de iad prin regiunile eterice unde se întâlnesc: «Éloa, disaient-ils, oh ! veillez bien sur
vous:/ Un Ange peut tomber; le plus beau de nous tous/ N’est plus ici: pourtant dans sa vertu
première / On le nommait celui qui porte la lumière,/ La terre consacrait sa beauté sans égale, /
Appelant Lucifer l’étoile matinale, /Mais on dit qu’à présent il est sans diadème”.
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„Vin în întâmpinarea imaginii mele ºi imaginea mea îmi vine în întâmpinare.
Îmi vorbeºte drãgãstos ºi mã îmbrãþiºeazã.” (Imn din Ginza - Henry CorbinHenry CorbinHenry CorbinHenry CorbinHenry Corbin)

Imensa hipertrofie a eului îl face pe om
sã se simtã univers ºi diversitate, prin percepþia
totalitãþii fiind posibilã analogia între extremele
Universului: finitul ºi infinitul. Remarcãm cã, atât
îngerul, cât ºi demonul, sunt douã feþe ale
aceleiaºi entitãþi primordiale, demonii fiind îngeri
cãzuþi, care rãmaºi fãrã putere nu se mai pot
ridica în slavã. Ambivalenþa statutului pãmântean
ºi celest este ilustratã fidel în poezia „Întoarcerea
îngerului de umbrã” a lui Rafael Alberti, în care
descoperim o altã ipostazã a îngerului. Demonul
se metamorfozeazã într-un înger al umbrei, care
macinã sufletul îndrãgostitei: „Sunt îngeru-þi de
umbrã, iubito, câteodatã./ Irup din cine ºtie ce
prãpãstii.”

Fiind un suflet sfâºiat de antagonisme,
care nu-ºi gãseºte liniºtea, sufletul romantic ne
îngãduie sã acceptãm cã inadaptabilitatea este
sursa celor mai multe atitudini ale romanticului
prin conflictul om-lume ale cãrui rezultate
interioare sunt însingurarea, izolarea ºi declinul
spiritual. Grosso modo, se vorbeºte despre o
inadaptabilitate pasivã, introspectivã ºi despre
una activã, care se exteriorizeazã în tipurile
romantice ale titanului, demonului ºi rãzvrãtitului.
Din sfera poemelor care au la bazã motive
luciferice, se remarcã ºi „La chute d’un ange”
(Cãderea unui înger) a lui Lamartine, care
prezintã ademenirea demonului ca o rãzbunare.
Îndrãgind în timpul peregrinãrilor pe pãmânt o
fatã deosebit de frumoasã, un înger este mistuit
de o pasiune arzãtoare, dorindu-ºi sã devinã
muritor: „Mon destin immortel, combien je le
maudis ! Ne pouvant t’elever, je brulai de
descendre/ D’abdiquer ce destin, pour t’egaler
a moi / Et de vivre ta vie en mourant comme
toi!”

Ca ºi Cãtãlina, Eloa aparþine regimului
selenar în cadrul cãruia este explicabilã
predispoziþia spre visare datoritã afinitãþilor cu
lumea aºtrilor. Contrastul el-ea dã o simetrie
perfectã, alternanþa masculin-feminin transcriind
o primã dedublare a eului poetic. Pe parcurs,
cele douã ipostaze se vor dedubla din nou
fiecare în parte, realizând „qvadruplarea” de
care vorbeºte Bachelard.

Surâsul Cãtãlinei, care viseazã („Ea îl
privea cu un surâs”), este involuntar, ca ºi în
poezia „La chute d’un ange” a lui Lamartine: „Les
deux’ coins indécis où cette bouche expire /Se
noyaient dans un vague où naissait le sourire”.
Imaginea fetei pluteºte în: „vague”, „indécis”,
„legér”’, „arrondi”, spre deosebire de Eminescu,
Lamartine urmãrind efectul plastic, graþios ºi
savant al dezordinii în somn.

Oglinda dubleazã totul ºi, ca o reflectare
în oglindã a celui mai profund eu, proiecþiile

reveriei se dedubleazã, echivalând cu o dilatare
a fiinþei: „Dad’dha! que ne puis-je animer cette
glace / Où sons de traits menteurs chaque nuit
tu me vois/ Oh, si pour te parler je pouvais
seulement/ Transfigurer mon être et descendre
un instant.” (La chute d’un ange).

Oglinda, care în aparenþã are doar funcþia
de reflectare fidelã, participã în realitate la o
apropiatã genezã a fiinþei reflectate prin dublarea
identitãþii, treptele eºalonate ale reflectãrii ºi
metamorfozãrii în oglindã fiind: „animer cette
glace”, care aratã doar „traits menteurs” ºi
„transfigurer mon être.”
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„Clipã, zãboveºte, eºti atât de frumoasã!”
(Faust - GoetheGoetheGoetheGoetheGoethe)

Abordatã diferit în toate viziunile poetice,
problematica timpului stã în legãturã directã cu
mentalizarea noþiunii de „prezent poetic”.
Dimensiune predilectã a spiritului romantic,
timpul delimiteazã spaþiul acþiunii fiind permanent
în contrabalansare cu tendinþa eului liric de a
domina infinitul ºi finitul simultan.
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O particularitate a demonului
lermontovian este tocmai profunda sa umanitate,
binele ºi rãul fiind încleºtate în structura
complexã a personalitãþii sale într-o luptã titanicã,
caracterul lui fiind definit printr-o îmbinare
omeneascã dintre pãcat ºi virtute: „Dar nu e
îngerul de pazã/ Ce cãtre cer dureazã punþi/
Cãci nu strãluce nici o razã/ în jurul mândrei sale
frunþi./ Nici duh din iad ce-ar îngrozi, O nu!
Fãptura lui strãinã/ Pãrea ºi beznã ºi luminã/ ªi
noaptea-n miez ºi miez în zi!”

Erou al timpului, transfigurat într-un mit
în care regãsim amplificate pânã la dimensiuni
colosale trãsãturile negative: „duh al îndoielii
crunte” care ºi-a pierdut pe veci „flacãra
nãzuinþelor înalte”, Demonul, ca ºi Luceafãrul,
se deosebeºte de persoana iubitã prin
intensitate, nu prin structurã. Ceea ce în omul
de rând este o luminã slabã, devine la geniu o
flacãrã orbitoare, menitã sã cãlãuzeascã
umanitatea, dar care poate stârni catastrofe în
diferite împrejurãri, filosofia demonului ºi a
luceafãrului eminescian fiind o meditaþie
faustianã despre geniu, considerat chintesenþa
umanitãþii.

Motivele comune întâlnite în toate operele
alese sunt datorate viziunii romantice, având ca
sursã amprenta unei puternice individualitãþi
creatoare, a fiecãrui poet în parte. Demonul

apare ca reacþie a fiinþei umane care îmbinã în
dualitatea sinelui atât binele cât ºi rãul, care sunt
inseparabile.

Cu mijloace artistice care pornesc din
unghiuri diferite, dar converg în acelaºi punct,
Lermontov, Vigny, Lamartine, Alberti ºi
Eminescu ne aratã importanþa funcþiei katartice
a iubirii, care poate purifica sufletul creaturilor
cãzute în pãcat, evidenþiindu-se astfel motivul
mântuirii prin dragoste.

Astfel, mutaþiile pe care le suferã
demonul ºi metamorfozarea lui în infinit, dar ºi
frecventele oscilaþii între demon ºi înger sunt
datorate aspiraþiilor demonice ale îngerului, care
se lasã ademenit de iubirea demonului
întruchipat sub diverse ipostaze. Cu toate
acestea, îngerul este incapabil sã-ºi nege natura
celestã, aºa cum geniul nu se poate detaºa de
condiþia sa supremã, indiferent de mãºtile
sociale pe care este obligat sã le poarte.

În concluzie, deºi prezenturile eterne se
întrepãtrund, rãmâne în final un „cerc strâmt”, o
lume a finitudinii, limitatã în timp, spre deosebire
de infinitul demonismului, al umbrelor ºi al
cosmosului, bucuria finitului fiind trãitã prin
vibraþia trãirilor interioare, mentalizate sub forma
norocului: „Trãind în cercul vostru strîmt/ Norocul
vã petrece,/ Ci eu în lumea mea mã simt/
 Nemuritor ºi rece”.
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Astfel, clipa eminescianã alcãtuieºte
materialul de construcþie al prezentului etern,
constituind un prezent capabil sã anuleze
neantul, instalând veºnicia tocmai prin
intensitatea sentimentelor prezentate. Luceafãrul
transcende spaþiul cosmic, cerându-i
Demiurgului sã-l absolve de veºnicie, reuºind
astfel sã treacã peste hotarul dintre cele douã
lumi antinomice: cea a muritorilor ºi lumea lui:
„Porni luceafãrul. Creºteau/ În cer a lui aripe, ªi
cãi de mii de ani treceau/ În tot atâtea clipe”.
Fiind un simbol specific prezentului etern, marea
este cea care mãsoarã nemãrginirea ºi veºnicia,
fãcând posibilã naºterea lui Hyperion la nivel
superior. Prin mutaþia suferitã, el devine din
întuneric simbol al luminii, al transparenþei ºi
intangibilului: „Jur-împrejur de sine, / Vedea, 
ca-n ziua cea de-ntâi/ Cum izvorau lumine; Cum
izvorând îl înconjor/ Ca niºte mãri de-a-notul.”

Fãrã duratã sau limitã spaþialã, îmbinând
fluiditatea cu transparenþa aflatã în perpetuã
miºcare, locul în care vrea Luceafãrul sã ajungã
este infinitul: „Cãci unde-ajunge nu-i hotar/ Nici
ochi spre a cunoaºte/ ªi vremea’ncearcã în
zadar,/ Din goluri a se naºte.”

„Ceea ce este finit este muritor.
Ceea ce este infinitudine este fãrã de
moarte.”  UpaniºadeUpaniºadeUpaniºadeUpaniºadeUpaniºade
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Moto:

„O, slãbiciune, numele tãu e femeie!”
William ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam ShakespeareWilliam Shakespeare

„A afirma Femeia înseamnã a afirma un
Celãlalt absolut, fãrã reciprocitate, refuzând,
împotriva experienþei, ca ea sã fie un subiect. În
realitatea concretã, femeia se manifestã sub diferite
chipuri, dar fiecare dintre miturile construite în jurul
ei pretinde s-o rezume în întregime; fiecare se vrea
unicã; consecinþa este cã existã o pluritate de mituri
incompatibile ºi cã bãrbaþii rãmân visãtori în faþa
ciudatelor incoerenþe ale ideii de feminitate.”

Pornind de la premiza cã acest articol
trebuie sã aibã ca temã un subiect complex, cu
sfere multiple de perspectivã, în care metoda
comparatistã sã ofere cititorului posibilitatea de
a înþelege corespondenþele ideologice dintre
poezia lui Charles Baudelaire ºi Lucian Blaga,
am optat pentru analiza modalitãþilor de
ipostaziere e eternului feminin. Pentru a aborda
fiecare ipostazã, am inserat-o fie într-o
formulare consacratã, fie am proiectat-o în
„oglinzile paralele” ale idealului ºi realului.

O asemenea temã a necesitat un cadru
teoretic complex, valorificarea studiilor de
specialitate din diverse domenii: teorie literarã,
sociologie, criticã literarã, mitologie, psihanalizã,
stilisticã. Aceastã viziune multidisciplinarã m-a
determinat sã înþeleg cã metamorfozele
“substanþei” feminine au loc în cadrul unui ritual
atribuit actului de creaþie poetic.

Astfel, se manifestã prin accederea la
puterile abisale ale imaginarului viziuni
convergente, de care Blaga ºi Baudelaire vor
profita pentru a contura în opera lor liricã un
etern feminin trecut prin mai multe dimensiuni
de materializare. Femeia se desprinde de
existenþa sa fireascã ºi devine o substanþã
imaterialã, pseudo-realã, nu are trup, dar are
viaþã. Bãrbatul se gãseºte în imposibilitatea de
a concretiza ideea de etern feminin, datoritã
faptului cã femeia se dizolvã în mediul de care
aparþine; în apã devine fiinþã a apei, în foc devine
demon, în luminã e înger, în aer - parfum, în
pãmânt devine materie organicã, suferind astfel
de un pluralism al simbolurilor care o face atât
de hipnotizantã.

Cei doi creatori de poezie au o viziune
ontologicã comunã asupra imaginii feminine, ca
proiecþie imaginarã sau ca adevãr existenþial.

În poezia lor, imaginarul despre femeie
este în general construit în funcþie de douã
coordonate, pe de-o parte divinizarea ei, muzã
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pentru poeþi ºi salvatoare a celor aflaþi în
suferinþã, iar pe de alta, demonizarea ei într-un
proces sempitern (etern) de reproducere a
parabolei biblice legate de rolul nefast al Evei.
„Timidã sau lascivã, puternicã sau slugã, / Cã-n
patul care geme de-ncolãciri feline / Toþi îngerii
nevolnici s-ar pierde pentru mine!”
(Metamorfozele iubirii - C. Baudelaire).

Baudelaire a vorbit adeseori despre
frumuseþe. Ca sã fie la adãpost de banal, sfidând
gustul banal, frumuseþea trebuie sã fie bizarã.
„Pur ºi bizar” e una dintre definiþiile frumosului la
Baudelaire. Dar el a dorit fãrã nici un echivoc ºi
urâtul, ca echivalent al misterului ce trebuia din
nou abordat, locul de evadare pentru înãlþare în
idealitate.

Dintre toate miturile manifestate în poezia
celor doi scriitori, nici unul nu este mai abstract
decât acela al „contrastului”, care la Blaga ºi la
Baudelaire este valorificat nu numai în ficþiune,
cât ºi în teoria divinului ca prezenþã camuflatã
în câmpul existenþei cotidiene, în profan.

Izvorul acestor reflexii îl constituie
arhetipurile, care presupun, în viziunea lui Jung,
„încorporarea unor experienþe interioare sau
exterioare ale umanitãþii, de-a lungul evoluþiei
sale, revelate în anumite situaþii (trãiri onirice,
nevrotice, creaþii artistice). În esenþã, pentru
bãrbat, femeia („Celãlalt”, în concepþia scriitoarei
Simone de Beauvoir) reprezintã, de multe ori, o
oglindã în care se reflectã un alter-ego.

Oximoronul e figura cheie a disonanþei
lor fundamentale, prin intermediul lui eternul

feminin abstractizându-se ireversibil. Mama cea
sfântã îºi aflã corelativul în maºtera crudã,
angelica fatã în fecioarã perversã; de aceea se
va spune cã mama înseamnã când viaþã, când
moarte, cã orice fecioarã este un spirit pur sau
un trup sortit rãului. Ambivalenþa va pãrea o
proprietate intrinsecã a eternului feminin. „Sirenã
rea sau înger, drãceascã sau divinã, / Ce-mi
pasã când tu - zânã cu ochi de catifea,/
Mireasmã, ritm, lucire, o! Singura-mi reginã! /
Faci lumea nu prea slutã ºi clipa nu prea grea?”
(Imn frumuseþii - C. Baudelaire).

Femeia are felul ei de a fi, modul ei
propriu de existenþã, darul de a-ºi þese fiinþa prin
relaþia ei particularã cu tot ce este viu. Mutaþia
se defineºte doar în mediul în care modul de
existenþã a materiei poate cãpãta o altã
înfãþiºare.

Femeia nu poate fi individualizatã decât
în trãsãturile sale nesemnificative, imaginea ei
fiind mecanismul care declanºeazã
ireversibilitatea concretului ºi a abstractului; ea
este începutul ºi sfârºitul ºi tot ceea se aflã între
aceste perspective cosmice.

Ideea este cã, în funcþie de perspectiva
adoptatã, simbolul feminin poate lua diferite
forme, de la efemerul terestru - femeie cu trup ºi
suflet - pânã la absolutul ceresc, dualitate ce
conduce la dezvoltarea unei aprehensiuni faþã
de concretizarea eternului feminin în schimbare.
Astfel, este clarã existenþa mai multor etape de
metamorfozare comune viziunii celor doi scriitori,
care înþeleg ipostazierea femeii ca pe un act
fundamental al creaþiei. Dintre pluralitatea de
manifestãri cele mai recognoscibile sunt
manifestãrile care au ca mediu revelator focul,
lumina ºi întunericul.

Idealizarea, dar ºi erotizarea percepþiei
feminitãþii nu poate fi plãsmuitã decât prin arderea
metafizicã a materiei, deci focul este agentul
extern a cãrui influenþã determinã producerea
unei metamorfoze pe care femeia ºi-o însuºeºte
inconºtient: „Îmi spui: / “Nimic nu s-aprinde, ºi
nimeni, de razã de lunã”./ ªi-n galeº surâs
înfloreºti mulþumitã, crezând/cã sorþii îi stai
împotrivã, oricând,/ c-o ºãgalnicã vorbã.”
(Cântecul focului - L. Blaga).

Însã „în mijlocul focului moartea nu este
moarte” afirmã Gaston Bachelard. În mijlocul
focului moartea devine mutaþie ºi, cum focului i
se asociazã noþiunea de malefic, simbolul
feminin configurat este demonul care suferã o
iradiere de semnificaþie. Femeia este, fie
întrupare a acestuia, „Femeia lângã mine se
zvârcolea sãlbatec/ Asemeni unui ºarpe zvârlit
pe un jãratec” (Metamorfozele iubirii- C.
Baudelaire), fie deþinãtoare a puterilor diabolice
„În noaptea asta-n care cad atâtea stele, tânãrul
tãu trup/ de vrãjitoare arde-n braþe/ca-n flãcãrile
unui rug.” (Noi ºi pãmântul. Blaga). C. G. Jung
considerã cã vrãjitoarele sunt o proiecþie a
aspectului primitiv - o animã masculinã care
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dãinuie în inconºtientul omului, iar ºarpele vizibil
este o hierofanie a sacrului natural, material ºi
nu spiritual, el þâºnind întotdeauna dintr-o bouche
d’ombre (hãu de beznã), dintr-o vãgãunã sau
dintr-o crãpãturã, scuipând fie moarte, fie viaþã,
ca mai apoi sã se întoarcã în invizibil. Am vizat,
de asemenea, viziunea psihanaliticã asupra
personajului feminin, prin complexul lui
Empedocle, care defineºte o altã ipostazã a
eternului feminin, atât în poezia lui Blaga, cât ºi
în poezia baudelairianã.

Pornind de la premiza cã „fiinþa
fascinantã înþelege chemarea rugului. Pentru el,
distrugerea este mai mult o schimbare, este o
reînnoire. Amorul, moartea ºi focul sunt unite în
aceeaºi clipã. Prin sacrificiul sãu în inima flãcãrii,
efemerul ne dã o lecþie de eternitate. Moartea
totalã ºi fãrã urmã este graniþa cã pornim întregi
spre lumea de dincolo. A pierde totul pentru a
câºtiga totul.” (Gaston Bachelard) Înþelegem cã
femeia joacã rolul rugului ºi se percepe pe ea
însãºi ca atare. „Orbitul flutur zboarã spre tine,
lumânare, /Slãvindu-te drept torþã când a început
sã ardã.” (Imn frumuseþii - C. Baudelaire). Vedem
cum în împrejurãrile cele mai variate chemarea
rugului rãmâne o temã poeticã fundamentalã. „ªi-
aprind licurici, ei însuºi, din dragoste rugul.” (L.
Blaga - Cântecul focului).

Femeia vrea cã elementul ei favorit sã
impregneze totul, sã fie substanþã lumii întregi
ºi atunci materia fiinþei sale devine materia care
transcende sufletul bãrbatului care iubeºte
obsesiv. „Lumina de-atunci - cine ºtie?/ Lumina
ce-o simt nãvãlindu-mi/ în piept când/ te vãd -
minunato,/ e poate cã ultimul strop/ din luminã
creatã în ziua dintâi.” (Luminã - Lucian Blaga).

Noaptea - ca spaþiu temporal, este un
moment de maximã sacralizare, fiind ipostaza
temporalã a rupturii, a dezechilibrului din
continuumul noapte-zi. Miezul nopþii, acesta este
începutul noului timp în care simbolul feminin -
angelic, luminat, se metamorfozeazã dintr-o fiinþã
vie, realã, imperfectã, prin identificarea cu
substanþa aerului nocturn contaminat, într-o
femeie irealã, fantomaticã, perfectã, care
seduce prin miraj, prin absolutul frumuseþii ei.
„Fâºii de vãluri negre pe soare se aºtern./ Tu,
lunã-a vieþii mele, înfãºoarã-te-n umbrã;”
(Bântuitul C. Baudelaire);  Frumoaso,/ þi-s ochii
aºa de negri încât seara/ când stau culcat/ cu
capu-n poala ta/ îmi pare/cã ochii tãi, adânci,
sunt izvorul/din care tainic curge noaptea peste
vãi/ºi peste munþi ºi peste ºesuri/ acoperind
pãmântul/ c-o mare de-ntuneric. (Izvorul nopþii.
Blaga). Ca orice început ºi acesta se supune
normelor fireºti, impuse de mutaþia care
descompune ºi disociazã, echivalentã cu
expresia plasticã a momentului final în care
concretul este alungat la hotarele
necunoscutului.

Câteodatã, îmbinarea dintre obscuritatea
sinelui ºi lumina emanatã din fiinþã este
focalizatã asupra femeii care hipontizeazã întreg

sistemul raþional masculin. Din adâncul nopþii se
vede înãlþându-se încet o formã spectralã care
creºte lent ºi se oferã privirii „Din când în când,
luceºte, creºte. - Apare / O stafie cu trupul
minunat, / Cu dulce. - Orientalã legãnare; / ªi
când întregul trup s-a-nfãþiºat, / Îmi recunosc
vedenia divinã: / E, neagrã, EA, cea plinã de
luminã.” (Tenebrele - C.Baudelaire). Aceastã
splendoare a liniei - întindere, alungire a formelor,
graþie, toatã aceastã nãlucã este aneantizarea
femeii iubite, care riscã sã se risipeascã, sã
devinã victimã a nefiinþei. Dar mai rãmâne totuºi
în ea o contradicþie, care stabileºte un fel de
nepotrivire între întuneric ºi luminã, o sensibilã
separare observabilã ºi la Blaga. „Aºa-s de negri
ochii tãi, / lumina mea.” (Izvorul nopþii - Lucian
Blaga). Femeia se defineºte, se disperseazã în
aceastã separare; este difuzã ºi totuºi clarã,
este prinsã între graniþele acestor douã
contraste ºi în acest mod întreaga sa existenþã
se mistificã într-un paradox universal. Trãirile
celui care contemplã ºi trãieºte sunt divergente,
se nasc dintr-un joc al contrariilor care îl macinã
ºi care îl aruncã într-un dualism iraþional.
Ipostazierea eternului feminin are un caracter
emoþional-subiectiv, iar cosmogonia implicã
unirea principiului feminin cu cel masculin, numai
astfel se ajunge la creaþie. Aºadar, chiar ºi
aceste ipostaze mitice ale feminitãþii se
contureazã prin raportare la principiul masculin.
Deci, iatã cum, aparent fãrã ca viziunile lor sã
se intersecteze, Blaga ºi Baudelaire ajung sã
punã în centrul existenþei lor, sub aceastã formã,
eternul feminin.

Aceastã fascinantã incursiune în
universul feminitãþii, care a pornit de la un etern
feminin abstract, a cumulat o suitã întreagã de
poveºti ºi adevãruri, de imagini ºi ipostaze,
ajungând sã releve astfel faþete multiple ale
femeii, cea care rãmâne veºnic, între realitate
ºi ficþiune, cel mai controversat ºi incitant
personaj din istoria vieþii ºi din lumea artei.
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Frumuseþea - Frumuseþea - Frumuseþea - Frumuseþea - Frumuseþea - mutaþie a
Frumosului în societate

Moto:

„A exista - adicã a colora afectiv fiece clipã. Prin
nuanþe de sentiment facem nimicului o concesie de
realitate. Fãrã cheltuielile sufletului am trãi într-un
univers alb. Cãci “obiectele” nu sunt decât iluzii
materiale ale unor excese lãuntrice.” Emil CioranEmil CioranEmil CioranEmil CioranEmil Cioran

Georgiana CRIVÃÞGeorgiana CRIVÃÞGeorgiana CRIVÃÞGeorgiana CRIVÃÞGeorgiana CRIVÃÞ
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Psihologia FrumosuluiPsihologia FrumosuluiPsihologia FrumosuluiPsihologia FrumosuluiPsihologia Frumosului
În concepþia lui Socrate, ,,frumosul nu îl

cunoaºtem, ci îl recunoaºtem”. Oamenii par sã
se apropie de ceea ce ei gãsesc frumos, în
speranþa cã vor mai urca o treaptã pe scara
valorilor. Dar acest concept este mult mai
profund decât lasã sã se vadã sau decât vrem
noi sã îl vedem. Acest concept este unul instabil,
într-o continuã schimbare, ce de-a lungul timpului
a suferit multiple mutaþii. În timpurile noastre,
frumuseþea exterioarã este exploatatã la cote
maxime, cea interioarã fiind neglijatã.

Este un paradox faptul cã, deºi
Frumosul este un concept ce nu poate fi
cunoscut în întregime, acesta ne deschide uºa
cunoaºterii.

Metamorfoza FrumuseþiiMetamorfoza FrumuseþiiMetamorfoza FrumuseþiiMetamorfoza FrumuseþiiMetamorfoza Frumuseþii
Schimbãrile prin care a trecut viziunea

asupra frumosului sunt multiple ºi diverse.
Nehotãrârea specificã omului, continua cãutare
a frumuseþii ideale sunt doar câteva din motivele
pentru care societatea încearcã sã impunã niºte
stereotipuri ale frumuseþii, dar pe care le schimbã
constant.

Încã din cele mai vechi timpuri,
frumuseþea perfectã a fost consideratã imposibil
de atins. În mitologia anticã, aceasta ºi-a întâlnit
apogeul, fiind ridicatã la statutul de caracteristicã
divinã. Venus-Afrodita era idealul de frumuseþe
la care toþi râvneau, dar pe care nimeni nu o
putea obþine. Conceptul frumuseþii zeificate a
avut un impact puternic asupra omenirii, ce îºi
lasã amprenta pânã în zilele noastre.

Evul Mediu este o perioadã a marilor
schimbãri pe plan social, politic, economic ºi
cultural. Arta capãtã o mai mare importanþã, mai
ales pictura, care nu mai are doar rol decorativ.

Cu toate acestea, perioada cuprinsã între
secolul al VI-lea ºi al XVI-lea mai este denumitã
“Evul Mediu întunecat”, datoritã cruzimii
caracteristice societãþii în acele vremuri.
Oamenii considerau atunci cã drumul cãtre o
lume frumoasã se construia mai degrabã prin
înlãturarea Urâtului, decât prin gãsirea
Frumosului.

Renaºterea este, în sine, un drum cãtre
perfecþiune iar, odatã cu apariþia ei, repune pe
un piedestal idealul de frumuseþe. Începând cu
secolul al XV-lea, în ateliere se adunã portrete
de femei, reþinute mai puþin pentru prestigiul sãu
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statutul lor social, cât pentru frumuseþea lor.
Astfel, amatorii de artã îºi schimbã obiceiul:
scopul lor nu mai e doar acela de a reda scene
religioase sau portrete ale personajelor publice,
ci ºi acela de a ilustra înseºi principiile frumuseþii.
Nudul apare ca un întreg al strãlucirii umane, în
care chipul era o poartã cãtre suflet.

Barocul se distinge prin fastuozitate ºi
strãlucire. Stilul pe care îl promoveazã este unul
dinamic, iar punctul central al acelor vremuri
reflectã bogãþia, idealul frumuseþii umane fiind
înlocuit cu bunãstarea, cazul operei lui
Rembrandt, ,,Nunta lui Samson”.

Romantismul apare ca o reacþie
împotriva Iluminismului ºi a Revoluþiei Industriale,
reprezentând, totodatã, revenirea Frumuseþii ca
prioritate în artã. Din nou se încearcã o idealizare
a realitãþii.

În perioada modernismului, arta se
îndreptã cãtre abstract, se îndepãrteazã de
ideea de realism. Aceasta se bazeazã pe
revizuirea, privirea din noi perspective ºi chiar
parodierea operelor trecutului. Cu toate acestea,
Constantin Brâncuºi se distinge prin simplitatea,
dar, în acelaºi timp, profunzimea ºi romantismul
operelor sale. Tocmai prin modestia lucrãrilor lui,
acesta se distanþeazã de mulþi artiºti,
îmbrãþiºând eleganþa ºi frumosul.

În zilele de astãzi, frumuseþea este mai
mult ca niciodatã, mediatizatã ºi valorificatã. Din
acest motiv, oamenii au pierdut aproape complet

legãtura cu Frumosul, care, pentru unii, a ajuns
acel ideal imposibil de atins, iar pentru alþii, fiind
pur ºi simplu un sinonim al Frumuseþii.

Analizându-i evoluþia de-a lungul timpului,
iese la ivealã faptul cã Frumuseþea este ludicã.
E un concept în continuã transformare, fãrã un
ideal concret ºi fãrã indicii care sã ne îndrume
cãtre el. Este un labirint al amãgirilor în care
oamenii intrã fãrã sã ºtie în cãutarea a ce sunt
ºi fãrã a avea o idee stabilã asupra acestui
concept.

Frumuseþea în imagineFrumuseþea în imagineFrumuseþea în imagineFrumuseþea în imagineFrumuseþea în imagine
,,Pictura este o poezie care se vede.”

Leonardo Da Vinci
Imaginile au constituit din cele mai vechi

timpuri o cale principalã de exprimare. Astfel,
prin picturã, s-a zugrãvit o istorie fascinantã a
frumuseþii. Câteva epoci istorice reprezintã
adevarate revoluþii în picturã.

Barocul, fiind un stil dedicat vieþii
cotidiene ºi dinamismului, gesturile teatrale ºi
chipurile expresive constituie elementele
principale ale picturilor din aceastã perioadã.
,,Cina din Emaus” a lui Caravaggio reprezintã
un bun exemplu al expresivitãþii caracteristice
barocului.

,,La Bella”, operã a lui Tiziano, înfãþiºeazã
ineditul renascentist. Pielea albã, ochii mari ºi
obrajii rumeni sunt punctele de interes ale multor
tablouri din aceastã epocã. În picturile acestui
secol sunt prezentate realitãþi prin intermediul
chipului uman, femei înnobilate de frumuseþea
interioarã, cazul Anei lui Da Vinci, tinerele
madone ale lui Rafael sau tinerii ce reprezintã
curajul ºi nemurirea din operele lui Michelangelo.

Pe de altã parte, prin picturile romantice
se încearcã înfatiºarea Frumosului prin prisma
Frumuseþii. Ele transmit emoþie ºi suspans prin
ilustrarea visului perfecþiunii. În ,,Libertatea
conducând poporul”, Eugène Delacroix creeazã
un amestec între fumuseþea exterioarã, curaj ºi
noutate, toate fiind regãsite în femeia ce poartã
steagul francez spre victorie.

Frumuseþea a fost de-a lungul timpului
ilustratã sub numeroase ipostaze, dar toþi aceºti
pictori ai diferitelor epoci au urmãrit acelaºi lucru:
speranþa gãsirii idealului de frumuseþe.

Nostalgia FrumuseþiiNostalgia FrumuseþiiNostalgia FrumuseþiiNostalgia FrumuseþiiNostalgia Frumuseþii
Între Frumuseþe ºi Frumos existã o mare

diferenþã. Frumuseþea este esteticul, substitutul
contemporan al Frumosului, ceea ce omenirea
a încercat ºi încã încearcã sã perfecþioneze,
transformând acest lucru într-una din cele mai
importante industrii ale lumii. Tocmai din aceastã
cauzã, societatea a fost acaparatã de aspectul
exterior, neglijând Frumosul. Putem spune cã,
în timpurile acestea, suferim de o crizã a
Frumosului. Ca ºi o crizã materialã, ea ne
afecteazã, dar la nivel spiritual. Cum omul se
adapteazã regulilor impuse de societate, pentru
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a þine pasul cu ritmul alert al comunitãþii în care
trãieºte, percepþia lui asupra valorilor este într-
o continuã schimbare. Exteriorul ºi bucuria de
moment capãtã un loc fruntaº în topul prioritãþilor
lui. Frumosul este o prezenþã subtilã în intelectul
fiecãrei persoane, ceea ce face ca dispariþia lui
sã fie, de asemenea, una subtilã. Cu toþii suntem
antrenaþi cãtre superficial, ceea ce face ca
absenþa Frumosului sã nu fie uºor observabilã.
Din cauza tuturor acestor motive, Frumuseþea
a ajuns sã fie instinctual supraapreciatã.

Cu toate acestea, între cele douã
concepte existã o legaturã. Kant spunea cã
judecata valorilor este cea care introduce gustul
estetic. Vârsta, educaþia, mediul social, toate
influenþeazã perspectiva asupra ideii de
frumuseþe. Interesul faþã de Frumos aduce cu
sine niºte principii, pe baza cãrora putem decide
ce înseamnã Frumuseþea ºi ce þine de aceasta.
Frumuseþea poate fi strâns legatã de Frumos,
dar numai dacã noi ne dorim asta ºi dacã ne
gãsim timp pentru a ne analiza pe noi înºine ºi a
ne întoarce la primordialitate, unde cele douã
concepte se unesc. Spre deosebire de
Frumuseþe, Frumosul rupe bariera timpului. El

este constant în timp ºi spaþiu pentru cã
reprezintã intersectarea materialului ºi a
imaterialului într-o atmosferã sacrã, echilibratã.
El este yin ºi yang, doar cã, în aceastã lume în
continuã modificare, alegem sã facem unele
lucruri cu jumãtãþi de mãsurã, din dorinþa de a
þine pasul cu societatea.

De-a lungul istoriei, într-o societate
mereu preocupatã de superficial, s-au afirmat
câteva personalitãþi ce îºi doreau sã vadã
dincolo de aparenþe. De exemplu, Petrarca
vedea omul ca identitate. În timp ce frumuseþea
era standardizatã, el a construit din imaginea
iubitei sale propriul altar al Frumuseþii: ,,Graþie
cum rar din cer ni se cuvine,/ virtuþi cum n-a
vazut umana ginte,/ sub pãr de aur înþeleapta
minte/ ºi-ntr-o copilã frumuseþi divine”. Aºa o
contempla Petrarca în capodopera sa,
,,Canþonierul”. Frumuseþea ºi Frumosul  fetei se
uneau armonios, formând un întreg divin.

Întoarcerea la FrumosÎntoarcerea la FrumosÎntoarcerea la FrumosÎntoarcerea la FrumosÎntoarcerea la Frumos
Preluând ideea lui Dan Puric, aceea cã

Frumosul e capacitatea de a zbura, ne gândim
la debarasarea de monoton, de rutinã, de
viziunile în alb ºi negru. Frumosul e un portal
cãtre noutate, cãtre descoperirea eului ºi a
legãturii dintre obiectiv ºi subiectiv. El împarte
oamenii în douã categorii: ,,oamenii frumoºi” ºi
,,oamenii majoritãþii”. Ceea ce puþini realizeazã
este faptul cã Frumosul reuneºte calmul ºi
echilibrul pentru a crea o stare de beatitudine,
în afara graniþelor timpului. Într-o lume dinamicã,
într-o continuã cursã spre împlinirea materialã,
a avea timpul de a-þi analiza valorile, de a regãsi
Frumosul interior este o raritate. Aici intervine
diferenþa dintre omul frumos ºi omul majoritãþii.
Omul frumos cautã binele în orice, îºi creeazã
o lume proprie, ruptã de concepþiile mulþimii
delimitatã de graniþele Frumosului, unde diferenþa
este o normalitate. El îºi creeazã propriile
principii bazate pe Frumos. Citându-l pe marele
Beethoven: ,,Nu existã lege pe care sã nu o
încalci atunci când e loc pentru mai frumos”,
unele legi morale sunt subiective ºi fluctuante.
Acest tip de oameni gãsesc de cuviinþã a încãlca
o parte a eticii impuse de comunitate atunci când
îi gãsesc un substitut din sfera Frumosului.

În concluzie, împãcarea cu Frumosul
este o necesiate. Reconcilierea cu acest
concept înseamnã a ajunge ºi la apogeul
Frumuseþii, pentru cã aceasta din urmã este o
componentã a Frumosului. Serenitatea ce poate
fi cititã pe chip, subtilitatea unui gest simplu,
bunãtatea, au fost mereu treptele cãtre Frumos
ºi, implicit, cãtre Frumuseþe. Acestea sunt
însuºiri ce izvorãsc din interior, dar asupra
cãrora s-a încercat ºi încã se încearcã
materializarea pentru ca oricine sã poatã fi
,,frumos” într-o lume superficialã.
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Lumea ca multivers cuantic, clãdit
în ritmul „Sinfoniettei” lui Janacek

1Q841Q841Q841Q841Q84 de Haruki Murakami

prof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªUprof. Daniela PLÃIAªU

Moto 1: „Însã romanul mergea mai departe aproape de la sine, asumându-ºi propria
sa viaþã ºi propriul sãu scop, iar Tengo era deja prins iremediabil în lumea lui. Pentru el,
nu mai era o lume fictivã, ci o lume realã, în care curgea sânge adevãrat dacã îþi crestai
pielea cu cuþitul, iar pe cerul ei pluteau douã luni.” (1Q841Q841Q841Q841Q84)

Moto 2: „Îºi lipi urechea de el ºi îi ascultã bãtãile inimii. Se abandonã în braþele lui.
Ca un bob de fasole în teacã.” (1Q841Q841Q841Q841Q84)

Moto 3: „Îmi place sã cred cã Luna este acolo chiar ºi dacã nu mã uit eu la ea.”
Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein

ªi dacã lumea noastrã cea mare e în fapt
doar una din infinitele realizãri cuantice posibile
ºi dacã lângã noi, cei din anul 1984, sã zicem,
ne aflãm tot noi, cei din 1Q84, dar ne aflãm ºi
noi nu mai înseamnã acelaºi lucru ºi nici tot ce
ne înconjoarã nu mai e chiar la fel, ci capãtã un
„ce” mutant ºi terifiant? ªi dacã timp, spaþiu,
ieºire, naºtere, moarte, singurãtate, maternitate
sar o treaptã infinitezimalã ºi în 1Q84 înseamnã
ceva inuman ºi-n acelaºi timp ceva ce am putea
trãi? Tensiunea fabuloasã a acestor întrebãri, pe
care le-am formulat în stilul minunat al incipitului
operei „Sãrmanul Dionis” (comparaþia dintre
opera lui Murakami ºi nuvela lui Eminescu e
absolut delectantã ºi regretul unui român nu e
mic la gândul cã Murakami nu a cunoscut
aceastã operã), dar ºi incertitudinea care, în
1Q84, cancerizeazã orice lucru semnificativ,
fragilizând orice sens prin posibilitatea de a se
dezvolta haotic oricând, creeazã un câmp
magnetic ºi magic care leagã uriaºa dezvoltare
narativã a romanului de peste 1200 de pagini.

Tehnica arhitecturalã a operei, cãreia i
s-a reproºat a fi redundantã, neglijentã,
plictisitoare  nu e nici ea clasicã, Murakami
nesupunându-se nici canonului conciziunii, nici
puritãþii liniilor crescãtoare ale suspansului, nici
vreunei geometrizãri (nu pare a fi interesat de
lucrurile la care suntem educaþi, în calitate de
cititori newtonieni, a fi sensibili, precum
„sfericitatea”, „circularitatea”, vreo „simetrie”,
vreo „creºtere în spiralã”, „dezvoltare
labirinticã”...). Romanul nu e o trilogie care e
„alcãtuitã ca o catedralã”, nu se supune, de fapt,
niciunui canon al operelor fantastice, deºi
cocheteazã cu multe dintre ele: Murakami oferã
mises en abyme, trimiteri la opere celebre sau
puþin cunoscute, interferenþe, reevaluãri ºi

mutaþii care fac deliciul unui cititor mai sofisticat,
mai bohrian, am zice. (Cele douã adjective
formate mai mult sau mai puþin ad-hoc îºi au
locul lor în aceastã prezentare a unei lumi
mutante ºi înspãimântãtoare, lumea în care
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existã douã luni pe cer ºi în care teoria cuanticã
(marele fizician Bohr fiind cel mai celebru pãrinte
al ei ºi apãrãtor în acelaºi timp) ºi miturile þes un
fel de multivers crepuscular pe aparenþele unei
lumi unitare (ca în fizica lui Newton), lume  care,
în anul de graþie 1Q84, este doar o poartã.

Unul din laitmotivele romanului 1Q841Q841Q841Q841Q84,
„Sinfonietta” lui Janacek - o rar interpretatã operã
muzicalã a unui autor ceh destul de puþin
cunoscut, cu un crescendo impunãtor, amintind
cumva de apariþia terifiantã din halucinaþiile
protagonistului din filmul „Regele pescar”-
funcþioneazã ca principalã forþã a mutaþiei, a

declanºãrii unei energii subterane, difuze, dar
insidioase, care face lumea plinã de subtile
discontinuitãþi ºi care, din aproape în aproape,
submineazã încet dar ireversibil tot ce ºtim sigur.
Aflãm, alãturi de protagoniºti, de exemplu,
aproape fãrã semne pregãtitoare, cã luna nu mai
e singurul satelit natural al pãmântului, ci ea are,
la fel de firesc în aceastã cuantã de lume, o filia,
o altã lunã mai micã ºi mai palidã.

Aparent, cartea vorbeºte despre justiþie
socialã în afara legii: antrenoarea de fitness
Aomame ucide oameni vinovaþi de grave fapte
de abuz fizic ºi psihologic împotriva femeilor sau
copiilor pe care justiþia nu i-a putut pedepsi pentru
cã au fost destul de puternici social ºi financiar
sau au deþinut puteri oculte prin care au reuºit
sã opreascã orice demers de a fi incriminaþi.

Tema fundamentalã a operei este, de
fapt, maternitatea, temã care cunoaºte în cartea
lui Murakami cele mai stranii dezvoltãri, mutaþii
de multe ori hipnotizante prin inumanul lor,
înmulþirea devenind, printr-o contaminare
incredibilã a regnurilor ºi a lumilor, fie, de cele
mai multe ori, aºa cum afirma Borges,
abominabilã sau, cel puþin o datã, sublimã (atunci
când vine ca o neverosimilã materializare a
iubirii).

Miracolul multiplicãrii cuprinde ºi luna
care devine mater, poate într-un mod biologic,
posibil dintr-o datã într-o nouã logicã, a lumii

acesteia, în care protagonista intrã încãlcând o
micã regulã ºi anume ea decide, într-o zi foarte
aglomeratã, sã pãrãseascã taxiul, sã meargã
pe jos pe Metropolitanã ºi sã foloseascã o scarã
de urgenþã pentru a coborî de pe autostradã pe
strãzi mai puþin aglomerate, deºi e interzis a ieºi
din maºinã, a se deplasa pe jos pe Metropolitanã
ºi a folosi scara de urgenþã atunci când nu existã
niciun eveniment de naturã a o cere.

De fapt, „Aomame” în japonezã
însemnând fasole verde, însuºi numele
protagonistei face parte din jocul lui Murakami
cu cititorul, un spectacol implicând cele mai
surprinzãtoare locuri ale culturii universale, cãci,
dacã pentru un necunoscãtor al imaginarului
japonez numele protagonistei poate pãrea o
micuþã ciudãþenie care ar putea fi doar legat de
faptul cã, asemenea vrejului de fasole al lui Jack
din poveste, femeia face legãtura între douã lumi
sau cã, pe de altã parte, precum pãstaia de
fasole, Aomame va purta în ea, fãrã sã facã nimic
pentru asta bobul, fructul, filia, pentru un japonez
lucrurile stau altfel. Conform Dicþionarului deDicþionarului deDicþionarului deDicþionarului deDicþionarului de
simbolur i  s imbolur i  s imbolur i  s imbolur i  s imbolur i  al lui Jean Chevalier ºi Alain
Gheerbrant umila plantã este încãrcatã simbolic
în cultura japonezã cu „virtutea de a proteja ºi
de a exorciza. Ea alungã demonii, înlãturã toate
relele ºi apãrã de fulgere” (vol. II, pag. 37).
Desigur, ar fi simplu dacã am avea de-a face cu
o asemenea forþã pe care femeia sã o poarte.
Destinul ei e mult mai complicat, cum este toatã
cartea, de fapt. Rãul ºi binele nu sunt, în niciun
caz, delimitate.

Personajele principale, dar ºi unele
personaje secundare sunt legate printr-un
sistem misterios de coincidenþe sau similitudini
biografice: Fukaeri e fata unicã a Liderului
pionierilor - o sectã ciudatã, izolatã aproape
complet de societate ºi bãnuitã de abuzuri stranii
ºi atroce, în urma unora dintre acestea fata
fugind din sectã la 10 ani; Aomame fuge de la
pãrinþi - fanatici din Biserica Martorilor - la 11
ani, nemaiîndurând rigoarea absurdã ºi eterna
torturã psihologicã din duminicile în care mama
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o purta pe la uºile oamenilor suportând umilinþe
usturãtoare din partea acestora din urmã;
Tamaru, personaj secundar, este crescut
într-un orfelinat dntr-o þarã strãinã, iar Tengo,
protagonistul ce ar fi putut deveni o stea, fie prin
talentul ºi mai ales ambiþia sa în sport, fie prin
inteligenþa sa sclipitoare în matematicã, fie prin
darul remarcabil de scriitor ºi care semieºueazã
într-un fel sau altul, în toate acesta, este un copil
rãmas de mic fãrã mamã ºi crescut de un tatã
absurd ºi fixist, care duminicile îl carã dupã el în
lunga umilinþã de a merge din uºã în uºã pentru
a strânge taxa pe televizor de la rãu-platnici...

Toþi sunt, aºadar, copii aruncaþi în lume,
siliþi sã-ºi gãseascã locuri în sistem care sã
înlocuiascã ideea de familie, copii care fug din
locul unde totul e doar un prilej de torturã. Pãrinþii
nu pot sau nu ºtiu sã-i protejeze sau nu vor sã
înþeleagã cã asta-i menirea lor în lumea cu o
singurã Lunã, înainte chiar de menirea de a-i
educa. Sectanþii îi dedicã sectei care-i
traumatizeazã, pãrinþii lui Tamaru îl dau casei
de copii ºi ororilor de acolo pe care personajul
matur - ajuns om de încredere bun de toate,
inclusiv de crimã în folosul unei doamne bogate
cu o agendã periculoasã - le povesteºte cu o
liniºte inumanã, iar tatãl lui Tengo Kawana îl oferã
dispreþului public duminica, singura lui zi de
odihnã ºi de copilãrie.

Chiar ºi abominabilul detectiv Ushikawa
este un copil nedorit, diform, pe care pãrinþii se
strãduiesc mai ales sã îl ascundã, resimþindu-l
ca pe o ruºine.

Poate cã toþi aceºtia, strãini într-un mod
traumatic de noþiunea de familie normalã, sunt
meniþi sã vadã mai bine decât toþi ceilalþi muritori
discontinuitatea lumii, lumea gãuritã ca un ciur,
cum o vedea Ochilã, personajul lui Creangã. Sau
poate cã tocmai ei sunt niºte falii, niºte oameni
în care multiversul cuantic îºi are întâlnirea
membranelor invizibile de energie care
delimiteazã un univers de altul. Toþi sunt ceea
ce sunt ºi altceva în plus ºi toþi vãd în alþii ceea
ce sunt aceºtia ºi altceva în plus ºi fac parte
dintr-o naraþiune în care multe lucruri au mai
multe sensuri sau mai bine zis mai multe bucãþii
de sensuri.

Deposedaþi din copilãrie de sensurile
majore ale vieþii ºi ale personalitãþii, dorind sã
fugã de traume, de fapt nevindecabile, îºi cautã
mereu o individualitate. Astfel, Ushikawa, cel
menit sã dezvãluie Sectei Pionierilor, unde se
aflã Aomame, cea care le ucisese liderul, spune
despre sine: „Eu sunt un animal de pradã”.
Astfel, el, ratatul ce a pierdut familie, avere, faimã
ºi trãieºte ca un pãianjen în întuneric, pândindu-
i pe alþii, croindu-ºi un alter ego, e în egalã
mãsurã capabil sã vadã în oamenii pe care îi
urmãreºte ceea ce sunt aceºtia, ceea ce
ascund ºi ceea ce sunt aceºtia în alt univers.
De exemplu: spune despre Fukaeri: „Ce fatã
ciudatã [... ]. Parcã ar fi un fluture straniu ºi

exotic. Poþi sã te uiþi, dar nu ai voie sã îl atingi.
În momentul în care pui mâna pe el, îºi pierde
viaþa, îi dispare strãlucirea lãuntricã. ªi atunci
visul tãu exotic s-a încheiat.[…] Însã aceastã
tânãrã creaturã era ca o creaturã blândã ºi
tãcutã, care vieþuieºte în adâncul pãdurii. O
creaturã cu aripi diafane, ca umbra unui suflet.”
(paginile 226-227).

Fiecare dintre aceste personaje poartã,
în egalã mãsurã urâtul, imoralul, abominabilul
chiar, fiecare poartã frumosul, moralul,
fermecãtorul. Toþi sunt legaþi de o poveste cu
multe oglinzi, care de multe ori cade în alte
poveºti, cartea întreagã fiind, din acest punct
de vedere, o metaforã a multiversului cuantic.

Firul lecturii ºi al înþelegerii acestei cãrþi
este o mutaþie: oricând, dacã reiei, afli noi fire,
orice ambiþie de a-l întinde ºi apoi strânge
într-un ghem printr-o miºcare logicã, nu este
încununatã de succes, cartea permite multe
interpretãri, dar nu se oferã pânã la capãt
niciuneia.

Romanul 1Q841Q841Q841Q841Q84 se elibereazã de
promisiunea unei soluþii a vieþii, a unei imagini
cu o coerenþã lãuntricã ºi având iluzia vieþii (mai
degrabã, e un fel de tãlmãcire a nonsensului
existenþei în lumea postmodernã, unde oamenii
pot avea foarte multe libertãþi, dar pot fi total
prizonieri ai unui spaþiu înconjurat de bare
invizibile - foarte mulþi cititori ai lui Murakami, din
orice colþ al lumii mãrturisesc pe youtubeyoutubeyoutubeyoutubeyoutube, de
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exemplu, cã sunt prinºi în „oraºul pisicilor”,
asemenea unui erou german pe care autorul
nipon îl evocã în roman ºi care gãseºte o poartã
invizibilã de a intra într-un oraº în care locuitori
sunt doar micile feline ºi nu mai gãseºte drumul
de ieºire - metaforã pentru orice þintuieºte fiinþa
umanã a secolului 21 în contexte inumane ºi
absurde).

În cheie alegoricã, 1Q841Q841Q841Q841Q84 poate suna la
fel ca alãmurile triumfãtoare ºi nepãmânteºti din
SinfoniettaSinfoniettaSinfoniettaSinfoniettaSinfonietta lui Janacek, vestind o erã în care
multe tabuuri vor fi încãlcate prin pulverizarea
moralei, credinþei, mentalizãrii lumii ca univers.

Oroarea lui Einstein de lumea pe care
ar configura-o „implicaþiile misterioase ale teoriei
cuantice” (Enigma cuanticã, pagina 24) e cea
pe care o descrie cartea lui Murakami, numai
cã aici lucrurile înspãimântãtoare reduc valorile
spirituale clasice la un set de reguli posibile în
anumite situaþii restrânse, aºa cum lumea lui
Newton e redusã de lumea cuanticã a lui Bohr
sau a lui Bell la un set de reguli care funcþioneazã
prin aproximare.

Principiile morale sunt relativizate dacã
nu pulverizate, de exemplu, în lumea realã a
secolelor 20 ºi 21 în care deja multe experimente
sau chiar practici legiferate sau nu aruncã
omenirea în traume sau dileme înfiorãtoare sau
numai ºocante, dacã ar fi sã menþionãm, la
întâmplare, clonarea omului, mamele surogat,
crearea unor hibrizi biotehnici, spargerea
conceptelor tradiþionale de naþiune, libertate,
educaþie, inteligenþã, toate acestea sunã a triumf
al omului, dar ºi ca apocalipsa fãrã glorie a
acestuia. Lumea e un loc în care furtul vieþii
celorlalþi, deturnarea celor slabi de la sensul vieþii
lor ºi inducerea unui sens pretins mai înalt care
e doar un pretext pentru oprimarea celui ce nu e
în poziþie de putere sunt practici la temelia un
sclavagism, perfid ºi tiranic ºi, prin asta, de
neînlãturat. Toate experimentele acestea sparg
graniþele umanului ºi nu se ºtie ce cutii ale
Pandorei deschid. Lumea este un loc înfiorãtor.

1Q841Q841Q841Q841Q84 este o distopie (o lucrare care
prezintã o imaginarã lume pe dos) la fel ca ºi
1984 al lui Orwell, dar Big Brother este cumva
înlocuit cu Oamenii Mici, cei ce sunt centrul
terifiant al operei, fiinþe nepãmântene ce
folosesc cadavre ca porþi spre Pãmânt, unde
vin sã creeze crisalide de aer, prin care oamenii
pot accede la o formã de ubicuitate: copia lor,
numitã filia, poate sã trãiascã atât în consonanþã
cu mater - originalul, cât ºi independent de
aceasta. În plus o filia are capacitãþi supraumane.
Astfel, Fukaeri, fata care dezvãluie secretul
Oamenilor Mici, pare a fi în comunicare cu
voinþa, afectele, intenþiile acestora, poate ºti ce
se întâmplã în mintea oamenilor ºi poate fi un
vehicul al maternitãþii. De altfel, transgresarea
umanului face ca un numãr destul de mare de
certitudini despre om sã sufere o mutaþie, uneori
infinitezimalã, alteori flagrantã, oamenii devenind
fie ca aerul, apãrând ºi dispãrând în ºi din eter
(mama ºi iubita mãritatã a lui Tengo dispar fãrã
urme, Fukaeri, care se plimbã prin lume, se pare
cã e, de fapt, o filia apãrutã, aºadar, din aer),
alte personaje par a avea darul ubicuitãþii (tatãl
lui Tengo, deºi e în comã profundã, bântuie
blocurile, terorizându-i pe cei ascunºi înãuntrul
apartamentelor sã plãteascã taxa radio-tv). Aºa
cum atomii în celebrele experimente cu cutii din
fizica cuanticã par sã nu mai asculte de cele
mai elementare noþiuni de bun simþ, ei pãrând a
fi într-o stare de ubicuitate înainte de a fi
observaþi ºi apoi apãrând ca element material
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acolo unde s-a fixat prima datã „privirea”
„observatorului”, tot aºa se întâmplã ºi cu
personajele, valorile ºi lumile lui 1Q841Q841Q841Q841Q84, numai
cã observatorul, cu excepþia ciudatei Fukaeri,
nu e chiar atât de „omnipotent” ca ºi cel din
experimentele fizicii cuantice.

Murakami creeazã personaje în buna
logicã miticã pe care o respectã ºi un alt mare
creator de fantastic, Mircea Eliade: oamenii sunt
complementari, au prelungiri metafizice, au puteri
care îi fac sã parã ca un sistem invizibil de vase
comunicante. Uneori, însã, autorul nipon
imagineazã mutaþii absolut înspãimântãtoare cu
un aer, am zice eretic, dacã Murakami ar fi
creºtin; povestea lui Aomame ºi a lui Tengo se
atinge periculos de o imaculatã concepþiune
deconcertantã, salvatã doar de iubirea purã ºi
pe viaþã dintre cei doi: din îmbrãþiºarea
halucinantã dintre Fukaeri ºi Tengo, Aomame,
aflatã în altã parte, rãmâne însãrcinatã ºi, atunci
când are dovada acestei stranii imaculate
concepþiuni, ºtie, fãrã sã aibã nicio informaþie
fizicã, fãrã putinþã de îndoialã, cã poartã în pântec
copilul bãrbatului cu care nu se mai vãzuse de
când aveau 10 ani.

La fel ca în opera lui Eliade, fire stranii
leagã personajele, iar importanþa lor în naraþiune
nu se suprapune cu importanþa lor în ceea ce
priveºte înþelegerea sensurilor: un personaj
episodic, ºoferul din primul capitol (cel care-i
oferã lui Aomame soluþia de a coborî de pe
autostradã pe scara de urgenþã) îi dã un
avertisment foarte straniu, având în vedere cã
ea urma, pe acea scarã, sã ajungã în altã lume:
„Nu uitaþi cã lucrurile nu sunt ce par a fi [...].
Dacã faceþi asta, de acum încolo viaþa de zi cu
zi s-ar putea sã arate un pic altfel. Am ºi eu
aceastã experienþã. Dar nu lãsaþi aparenþele sã
vã înºele. Realitatea e mereu una singurã…”
(pag.15)

Rãmâne marea dificultate de a vedea
continuitatea realitãþii în fãrâmiþarea lumilor sau,
dacã rãmâne totuºi o singurã lume, în
relativizarea sensurilor. Paradoxul e prins în
situaþia lui Tengo, cel ce reuºeºte sã treacã
printre lumi pentru a fi cu iubita sa, sã intre ºi sã
iasã de câte ori crede cã e nevoie din „oraºul
pisicilor” ºi care, þintuit fiind de crize stranii de
amorþealã, aude mereu aceeaºi replicã spusã
de niºte fiinþe nevãzute: „Uitã-te la asta, uitã-te
numai la asta [...] Eºti aici ºi nu ai unde sã te
duci în altã parte.” (pag. 23)
         1Q81Q81Q81Q81Q84, desigur, e o posibilitate de a exista
a lui 19841984198419841984. Murakami inoveazã, duce ºi aici un
simbol al culturii mondiale într-o ipostazã cu totul
surprinzãtoare. Anul lui Orwell era al unei distopii
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care, în loc sã se opreascã la locul ei de proiecþie
apocalipticã a unei epoci a omenirii, se instalase
ca realitate cutremurãtoare pe pãmânt, profeþia
lui Orwell fiind puþin exageratã doar în a spune
cã ea a acoperit tot pãmântul. În lumea
orwellianã pacea însemna rãzboi, bunul ºi
blândul Frate cel Mare era, de fapt, duºmanul
cel mai crunt al semenilor sãi, toate noþiunile
benefice acopereau opusul lor, dar aveau un
sens, chiar dacã sensul dat de dictatura
absolutã.

În opera scriitorului nipon, dupã cum am
vãzut, hibridizarea regnurilor, haosul creat de
mutaþiile conceptului de maternitate, toate
acestea duc la disiparea, relativizarea
sensurilor. Dacã 19841984198419841984 e romanul diagnosticãrii
unei boli a omenirii care are ca ºi cheie
comunismul ºi, în general, totalitarismul, 1Q841Q841Q841Q841Q84
vorbeºte despre alienare sub imperiul indivizilor
ºi organizaþiilor obsedate de a controla viaþa ºi
moartea oamenilor, despre folosirea abuzivã a
unei poziþii de putere de la cea de pãrinte faþã
de copilul sãu pânã la puterile oculte ale unor
secte.

Manipularea simþãmintelor religioase, a
spaimelor, a frustrãrilor date de slãbiciunea
sistemelor de justiþie, a fidelitãþii, a dorinþei de
afirmare, toate fac parte din simfonia damnatã a
fiinþei umane obsedate de a-ºi controla ºi
exploata aproapele.

Aomame ºi Tengo evadeazã din
Pãmântul celor douã luni pentru a salva pruncul
lor nenãscut. Sunt fericiþi, dar nimic nu ne poate
spune cã gestul lor sublim, hrãnit dintr-o iubire
purã ºi unicã, nu e decât o falie prin care cei doi,
deºi sunt animaþi de cele mai frumoase
sentimente, nu fac altceva decât sã
contamineze o nouã cuantã a multiversului cu
practicile demonice ale Oamenilor Mici.
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Mutaþia visuluiMutaþia visuluiMutaþia visuluiMutaþia visuluiMutaþia visului
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Visul poate fi o mutaþie a subconºtientului
plãsmuitã în timpul somnului, când frânturi
nefinisate din realitatea ecranatã ºi irespirabilã,
bucãþi de sticlã pisatã, coloratã în toate nuanþele
firii creeazã noi imagini, senzaþii, emoþii, sunete
ºi lumini orbitoare, pentru a transmite ceva eului
conºtient.

De-a lungul timpului, visul ºi-a schimbat
analogiile, a suferit numeroase mutaþii himerice.
Oamenii din toate epocile temporale au încercat
dintotdeauna sã dea o definiþie cât mai exactã
acestui proces hibrid. Chinezii credeau cã
sufletul îºi pãrãseºte reþeaua dantelatã de
organe, nervi, vene, canale limfatice ºi
tubuºoare de energie psihicã pentru a merge
într-o altã lume, feericã, sau absorbitã de o liniºte
din ce în ce mai roºiaticã, specificã stãrii de
visare, iar dacã ar fi fost treziþi,  sufletul lor s-ar
fi rupt de acea lume, ar fi destrãmat ca o bucatã
de pânzã ºi disipat undeva în universul straniu
strecurat între cele doua lumi bizare. Unii dintre
ei încã se tem de alarma ceasului deºteptãtor.
În perioada hellenisticã, se credea cã visele
aveau puteri tãmãduitoare, iar bolnavilor ce
dormeau în templele Asclepeion, ridicate în
aceste scopuri, li se transmiteau, prin canalele
himerice ale visului, soluþiie tãmãduitoare ale
maladiilor. Triburile de indieni americani ºi
civilizaþia mexicanã vãd visele drept lumi în care
iau contact cu strãmoºii lor reîncarnaþi, în tot
felul de elemente, de la plante prãfuite crescute
haotic în pustiul deºertic al singurãtãþii, la sfere
de chihlimbar perfect fragmentate. De la
începutul secolului al XIX-lea visele au început
sã semnifice ºi reacþii ale stãrilor de anxietate
generate de diferiþi factori externi perturbatori.
Visul a fost întotdeauna o temã conturatã de
mister, o lume omogenizatã în ceaþã, perlatã ºi
destrãmatã în ruinele subconºtientului,
într-adevar cu totul topitã în necunoaºtere,
neînþeleasã total nici în prezent. Visul ºi-a
pãstrat subteranele filiforme pline de ambiguitate

enigmaticã, curgând în ºiruri periferice de
impulsuri nervoase translucide din constelaþiile
divinitãþii pânã în adâncurile delirului si spaimelor.
Numai Biblia are peste ºapte sute de referiri
despre vise.

Visele îºi au originile în literaturã sau, mai
bine spus literatura îºi are influenþele în vise.
Atunci când visãm despre un anumit element,
mintea noastrã încearcã, de  fapt sã creeze o
comparaþie, ea devine un fel de eu liric, aºa cum
poetul nu ar compara niciodatã un lucru cu el
însuºi, nici mintea noastrã nu ar transpune
semnificaþiile viselor în interpretãrile lor aparente.
Incredibil este faptul cã fiecare vis în care ne
topim ca zahãrul în apã, alunecând pe cãile uitãrii
încearcã sã ne transmitã, prin spuma de
cuvinte-imagini, un simbol fatidic a cãrui
interpretare nu este aproape niciodatã aceeaºi
ºi diferã la fiecare individ. Subconºtientul nostru
ne controleazã întrutotul în vis, el compune, din
pete aleatorii poveºti ºi peisaje, aºa cum le
gãsim noi în dungile albastre electric ºi strãvezii
fosforescente ale tramvaielor proiectate iluzoriu
pe pereþii camerei ºi în mozaicul de pe podea,
din sala de baie. Orice fior emoþional simþit
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vreodatã, orice detaliu din care mereu trebuie
sã alegi o ramificaþie, ignorând restul desenului,
fixându-te doar pe un detaliu al detaliului iniþial ºi
apoi pe un detaliu al detaliului detaliului  poate
deveni sursã de inspiraþie pentru visele
translucide ºi scamoase pe care subconºtientul
le þese din fire de cuarþ roz ce proiecteazã chiar
experienþele noastre, analizându-le,
comparându-le între ele.

Visul este definit de cãtre DEX drept o
înlãnþuire de imagini, de fenomene psihice ºi idei
care apar în conºtiinþa omului în timpul somnului.
Dar visul este mult mai mult de atât.
Mutaþiile viselor se produc,
probabil, la fel ca într-un organism
uman, sunt celule în a cãror
protoplasmã se desfãºoarã
acelaºi miliard de manevre
chimice pe secundã, în care o
moleculã stacojie îºi modificã
forma pânã când creeazã un
echilibru sublim în citoplasma
alb-gãlbuie a celulei în care se
disipeazã ca laptele alburiu în
constelaþiile de cafeinã. Sunt infinit
de multe tipuri de vise care au
suferit, aºadar, mutaþii, ca ºi
motivele care le provoacã ºi lumile
în care ajungem unde efectul se
întâmplã înaintea cauzei iar timpul
curge invers. Sunt vise care ne
trag mereu în trecut. Sunt
nostalgice ca un vârf de creion
chimic aruncat într-un borcan cu
apã din care, încetul cu încetul, se
desprind pe rând valuri diafane, indigo ºi
bleumarine.

Continuum-ul realitate-halucinaþie-vis al
lui Cãrtãrescu „devine un triplu imperiu
inexplicabil”, nostalgia strãpunge barierele
ruginite ale timpului ºi dominã somnul ce irigã
subconºtientul. Ne amintim lucruri de mult uitate
sau vizualizãm, din nou, simboluri pe care ºtim
cã le-am mai vãzut cândva, poate pe colþul unei
cutii de carton aruncate, întâmplãtor, în zãpada
murdarã din faþa unei alimentare sau chiar în alte
vise, în aceleaºi cadre cu luminã difuzã ºi totuºi
orbitoare. Sunt vise care prevestesc anumite
boli, aºa cum este amintit în „Rem”: „ªtiai cã dacã
aluniþele sângereazã sau îºi schimbã brusc
culoarea, devenind violete, roze sau palide,
poate fi un semn. Mai ales când ai anumite vise
înainte. Existã studii despre visele prevestitoare
ale tuberculoºilor, cardiacilor, bolnavilor de
cancer.” Aºadar, în strãfundurile fiinþei noastre
putem sã prevestim anumite elemente fatidice,
fatale, pe care am putea (oare?) sã le evitãm.

Potrivit dicþionarului de simboluri de Jean
Chevalier ºi Alain Gheerbrant, „visul scapã de
sub controlul voinþei ºi responsabilitãþii eului

conºtient, pentru cã dramaturgia sa nocturnã
este stranie ºi necontrolatã. De aceea, subiectul
îºi trãieºte drama visatã ca ºi cum ea ar exista
în mod real, în afara fiinþei sale. Conºtiinþa
realitãþilor se eclipseazã, sentimentul de
identitate se dizolvã, dispare…”. În visele
noastre întâlnim doar feþe pe care le-am mai
vãzut, toate personajele stranii ºi necunoscute
sunt, de fapt, persoane cât se poate de reale,
existenþa lor prelungindu-se, firesc, în realitate.
Putem visa oameni cu care ne-am întâlnit pe

trotuar, în faþa trecerii de pietoni, aºteptând docil
nuanþa verzuie a semaforului, cu care am luat
contact vizual doar pentru un moment obscur,
insignifiant, care, în lumea himericã a visului pot
avea rol mult mai simbolic decat oamenii
importanþi pentru eul nostru conºtient. În timpul
vieþii vedem sute de mii de chipuri, multe dintre
acestea sunt ºterse de negura timpului,
aruncate în uitare, pe altele nu le cunoaºtem ºi,
probabil, nu le vom mai vedea vreodatã, dar
undeva, în spatele mecanismelor cãrnoase
acoperite de nervi, capilare diluate ºi lichid
cefalo-rahidian, sau sub petalele roze de
consistenþa hârtiei, care se desprind uºor, una
câte una, rarefiate, ale subconºtientului, rãmân
ascunse pentru eternitate, formând o sursã
inepuizabilã de caractere pentru vise. În timpul
somnului, chiar dacã ne aflãm într-o stare de
paralizie, iar dacã ar fi sã ne încredem în
convingerile musulmane, sufletul nostru se
desprinde de trup ºi se întoarce dimineatã, noi
totuºi percepem stimulii externi, iar mintea
noastrã (subconºtientul, desigur) îi poate include
în vise ca detalii revelatoare sau decoruri
ceþoase, vagi.
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Cel mai important tip de vise, dupã un
numãr destul de mare de oameni, sunt cele
premonitorii, care prevãd o scenã sau un
fragment din viitorul apropiat. Sunt foarte
asemãnãtoare cu visele intuitive, dar diferenþa
majorã este cã acestea din urmã se referã la
întâmplãri la care nu avem acces conºtient, însã
rãspunsul se aflã undeva adânc în eul lãuntric,
deci scene la care noi nu ne-am fi aºteptat, dar
pe care subconºtientul nostru le-a luat deja în
considerare. Visele premonitorii se situeazã la
un nivel simbolic pregnant superior. Ele ne
afiºeazã cadre care nu au nicio legãturã cu orice
fel de informaþie captatã de stimulii conºtienþi sau
amintirile presate din subconºtient. De exemplu,
în 1912, când s-a scufundat Titanicul, sute de
oameni au pretins cã au avut astfel de vise ce
ilustrau cãderea vasului, incredibil fiind faptul cã
a fost posibilã validarea a 19 dintre ele. Totuºi,
în „The Skeptic’s Dictionary” de Robert Todd
Carroll, se aminteºte faptul cã visele premonitorii
sunt un fapt normal, un joc bolnav ºi macabru al
cifrelor: sunt ºapte miliarde de oameni pe
Pãmânt, fiecare având aproximativ cinci vise în
fiecare noapte, fiecare având o temã diferitã, deci
este foarte probabil ca în orice altã noapte sute
de oameni sã viseze despre catastrofe aviatice
sau navale. O premoniþie celebrã este amintitã
în „The Secret History of Dreaming” de Rober
Moss unde Mark Twain a visat cã fratele sãu,
Henry, era întins într-un sicriu de metal cu un
singur trandafir purpuriu pe piept. Peste câteva
sãptãmâni, fratele sãu a murit într-un accident
împreunã cu alþi muncitori, fiind aºezaþi în racle
de lemn, însã unei persoane i s-a fãcut milã de
Henry ºi a donat un sicriu de metal. Când Mark
Twain asista la înmormântarea fratelui sãu, o
femeie s-a aplecat ºi a lãsat pe pieptul lui un
trandafir starcojiu. Aºadar, visele premonitorii par
a avea legãturi transparente cu supranaturalul,
reuºind, poate, sã depãºeascã continuumul
temporal, aducând frânturi de informaþii din viitor,
lipindu-le infantil în prezentul viselor noastre.

Visele care au suferit cele mai
fascinante, mirobolante ºi himerice mutaþii sunt
cele lucide, în care eul subconºtient realizeazã
cã viseazã ºi poate avea control efectiv asupra
mediului supranatural al visului, unde legile fizicii
se disipeazã printre copaci ca ceaþa strãvezie
din noiembrie. Existã ºi aici douã subcategorii,
diferenþiate de modul de iniþiere într-un vis lucid.
Prima, dream-initiated lucid dream (DILD)
debuteazã ca un vis firesc, oarecare, pe care îl
percepem ca pe o a doua realitate, uitându-ne
amintirile recente, noi credem cu veridicitate cã
existenþa efemerã a acelei lumi fantasmagorice
este realitatea însãºi, ca în orice vis anost, dar
în care, la un moment dat, eul subconºtient îºi
dã seama cã viseazã, iar astfel îºi poate controla
experienþa iluzorie. Al doilea tip de vis lucid,
wake-initiated lucid dream (WILD) intrã direct în

realitatea vâscoasã ºi vanã a acestuia, subiectul
transpunându-se fãrã nicio aparentã
discontinuitate în perceprea întregului fenomen
din starea de veghe în cea a visului.

Existã studii care aratã cã uitãm, în
medie, 90% din tot ce am visat. Dacã am putea,
vreodatã, sã pãtrundem cu totul în lumea
himericã ºi translucidã a visului ne-am putea
cunoaºte în detalii sinuoase subsolurile profetice
ale fiinþei, poate ne-am studia (ºi în final, chiar
înþelege) sinele lãuntric. Am pricepe ce fel de
procese chimice fãrãmiþate iau fiinþa sub lentilele
de sticlã moale, înþesatã de viniºoare albastre
ºi purpurii, zvâcnind la un singur puls, ale
craniului. Dar visele îndeplinesc ºi o funcþie
vitalã: moartea sau nebunia pot fi efecte ale unei
absenþe totale a viselor. Acesta funcþioneazã ca
un redresor pentru impulsurile reprimate în cursul
zilei ºi face vizibile problemele ce ne macinã,
conºtient sau nu, în interior, sugerându-ne soluþii,
interpretându-le prin alte simboluri cunoscute
doar de noi. Funcþia sa selectivã, precum ºi
aceea a memoriei uºureazã viaþa conºtientã.
Dar el mai are un rol esenþial, situat la un alt
nivel de profunzime. Visul este cel mai bun agent
informator asupra stãrii psihice a eului conºtient,
oferã, printr-un simbol viu, un tablou, o imagine
a situaþiei existenþial-prezente. Dacã am intra în
supapele viselor, în punga magmaticã din care
se alimenteazã, am înþelege pânã ºi cele mai
prãfuite ºi sinistre colþuri ale minþii umane.
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Probabil cã fiecare dintre dumneavoastrã
viseazã sã îºi construiascã o casã. Asta nu
poate decât sã ne bucure pe noi arhitecþii. Într-o
industrie din ce în ce mai reglementatã ºi
tehnologizatã, actul de a ridica o locuinþã a
devenit o temã complexã ºi costisitoare. Din
acest motiv ºi cu ambiþia de a face o casã cât
mai frumoasã, mulþi recurg la specialiºti. Practica
actualã de arhitecturã porneºte de la premisa
cã expertiza profesionalã este superioarã
tradiþiei populare. Se pune astfel mare accent
pe teorie în detrimentul practicii, iar arhitectului i
se acordã un rol extrem de important, fapt ce
încurajeazã vedetismul în design. O criticã ce
se aduce educaþiei de arhitecturã de aproape
un secol încoace este aceea cã nu reuºeºte sã
comunice studenþilor importanþa contextului
socio-cultural al oricãrei clãdiri. Mai mult decât
atât, studenþii sunt antrenaþi ºi încurajaþi sã îºi
defineascã proiectul pânã în cel mai mic detaliu
ºi sã preia în totalitate responsabilitatea
deciziilor. Foarte des proiectele unui arhitect
seamãnã mai mult între ele decât cu clãdirile
vecine ale altui arhitect, chiar ºi atunci când
vecinii au foarte multe în comun. Evoluþia
uluitoare a tehnicilor ºi materialelor de construcþii
ne permite astãzi sã dãm unei case orice formã,
culoare ori texturã dorim, iar arhitecþii iubesc sã
se joace exact cu aceºti parametri, precum cu
plastilinã ori cu piese Lego. Nu voi pune sub
semnul întrebãrii progresele reale ce decurg din
aceastã evoluþie, dar ele nu sunt tema articolului
de faþã. Un efect negativ al exploziei de
creativitate în arhitectura ultimelor decenii este
acela cã nu mai reuºim sã evaluãm critic ceea
ce am produs. Sunt prea multe obiecte unice,
prea puþine tipologii. Pentru a putea face o
apreciere relevantã a unei case ar trebui
cumulate pãrerile celor ce au locuit-o de-a lungul
timpului ºi a comunitãþii, ori pentru aºa ceva nu
mai este timp. În fiecare an sunt produse noi
forme ºi materiale. Proiectantul îºi abandoneazã
adesea proiectul în momentul în care a predat
cheia beneficiarului ºi se grãbeºte sã vinã cu
un concept nou. Criteriile obiºnuite de evaluare
a clãdirilor nu înglobeazã aspecte socio-psiho-
comportamentale. E nevoie de astfel de evaluãri
ºi de integrarea rezultatelor în practicã pentru a
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evita erori greu de reparat, ca de exemplu cele
ale urbanismului socialist.

Un alt aspect important este cel financiar.
Industria exploateazã dorinþa oamenilor de a
crea case din ce în ce mai confortabile, mai
performante energetic, mai frumoase ºi creºte
de multe ori nejustificat preþul construcþiilor.
Reprezentând interesele clientului, arhitectul ar
fi singura instanþã obiectivã care ar putea
demasca un preþ nejustificat. Nu voi specula de
ce acest lucru se întâmplã atât de rar, dar
consider cã am deja autoritatea sã afirm cã o
casã frumoasã, în care sã te simþi fericit, poate
fi ºi ieftinã.

ªi dacã mai era nevoie de încã un
argument pentru a convinge cã practica actualã
de arhitecturã trebuie îmbunãtãþitã, iatã unul
foarte concret: nu este durabilã. Creºterea ºi
dinamica populaþiei globului corelatã cu nevoia
fãrã precedent de locuinþe în special în þãrile ne-
occidentale, schimbãrile climatice ºi epuizarea
resurselor naturale cer soluþii pentru a construi
rapid, ieftin, eficient, ecologic ºi cu o sensibilitate
crescutã la nevoile culturale ale individului ºi ale
comunitãþii.

În paralel cu cercetãrile tehnice pentru
eficientizarea construcþiilor sunt cãutate moduri
alternative de abordare a arhitecturii ºi
urbanismului. O direcþie în care pânã de curând
s-a cercetat fie sumar, fie superficial este aceea
a arhitecturii vernaculare. Termenul este preluat
din teoria lingvisticii, unde este folosit pentru a
defini o limbã localã, indigenã ºi vorbitã de tot
poporul. Extins la arhitecturã el desemneazã
clãdirile construite de oamenii simpli, fãrã ajutorul
arhitecþilor ºi care sunt specifice unei regiuni.
Cel puþin 90 la sutã din arhitectura lumii în acest
moment este vernacularã. În aceastã categorie
largã intrã atât arhitectura ruralã ºi cea
tradiþionalã cât ºi forme recente precum
arhitectura informalã a suburbiilor din lumea a
treia. Studierea dinamicii ºi a succesului sau
insuccesului rãspunsurilor vernaculare la
diferitele provocãri ale istoriei sau ale mediului
poate oferi specialiºtilor soluþii ale problemelor
descrise mai sus.

Arhitectura vernacularã rãspunde direct
nevoilor locuitorilor, condiþiilor climatice ºi
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reliefului, folosindu-se de materiale locale ºi de
lecþiile tradiþiei. Nu de puþine ori rãspunsul
vernacular este singurul posibil în situaþia datã,
din cauza deficitului de resurse. În contrast cu
planificarea geometrico-abstractã a arhitectului,
aceste creaþii colective s-au format prin încercãri
repetate, învãþând din greºeli. O caracteristicã
importantã a arhitecturii vernaculare este
primatul tipologiei asupra obiectului. Aceste
tipologii se formeazã, ca orice creaþie popularã,
în timp, prin transmiterea tradiþiei de la o
generaþie la alta ºi prin ºlefuiri ºi îmbunãtãþiri
succesive. Arhitectura vernacularã, prin
analogie cu organismele vii, ia fiinþã din interiorul
unei culturi. Fiecare element poartã cu sine
semnificaþii împãrtãºite sau mãcar cunoscute de
întreaga comunitate. De exemplu tipologia
caselor dobrogene este un genotip, un set de
date identitare trasmise prin tradiþie, ce
deosebesc casele din aceastã regiune de cele
din nordul Moldovei sau de cele de pe insula
Fiji. Casa bunicilor din Dobrogea este desigur
unicã. Ea este un exponent al acestei tipologii,
la care s-au adãugat preferinþele personale ale
bunicilor ºi adaptarea la cerinþele momentului,
într-un cuvânt - fenotipul.

Orice expresie artisticã sau arhitecturalã
are la bazã asocieri emoþionale, ce trimit la
structuri arhietipale ale memoriei noastre ºi pot
fi puse pe seama modului de funcþionare a
psihicului uman în baza modelelor. Aceste
modele devin concepte generatoare de idei
arhitecturale ce au puterea unor arhietipuri fie
universale, fie specifice unei societãþi. Existã
constante umane ºi mecanisme comune în mai
toate culturile lumii, ce þin de fiziologie, percepþie,
semnificaþii, cunoaºtere ºi culturã. Aºa se
explicã de ce întâlnim teme spaþiale recurente,
cum ar fi peºtera, cuibul, curtea interioarã, podul,
etc. la diferite culturi ºi în diferite momente ale
istoriei, inclusiv în arhitectura cultã
contemporanã. Ca urmare, se poate face
previziunea cã vor persista ºi în viitor. Aceste
mecanisme pot fi preluate ca model sistemic în
practica de edificare planificatã. Lecþia pe care
o are de dat vernacularul nu este perfecþiunea
obiectelor în sine, ci modelele care stau la baza
lor, procesul prin care au luat naºtere ºi modul
în care au evoluat ºi s-au adaptat la context de-
a lungul timpului. Pentru cã aceste tipologii nu
sunt statice, ele reacþioneazã la schimbãrile prin
care trec comunitãþile care le-au dat formã.
Aºadar putem spune cã existã variaþie nu doar
în interiorul tipului, nu doar între diferite fenotipuri,
ci genotipul în sine evolueazã, prin mutaþii, ca
formã de adaptare la mediu în timp. Înþelegerea
mecanismelor ºi principiilor implicate în procesul
de adaptare poate oferi soluþii pentru o
dezvoltare durabilã în contextul globalizãrii.
Unele tipologii se dovedesc a nu fi destul de
flexibile ori nu mai sunt în concordanþã cu
standardele noastre de viaþã sau cu posibilitãþile
tehnologice actuale ºi dispar cu timpul. Altele
au potenþialul necesar, dar sunt abandonate
pentru cã nu mai sunt înþelese. Pentru a ajuta
aceste tradiþii sã supravieþuiascã modernitãþii,
ele trebuie reinterpretate ºi nu copiate ori
muzeificate. Este nevoie în primul rând de o
analizã criticã, eliberatã de romantism, a
performanþelor tradiþiei vernaculare. În multe
cazuri, prin îmbunãtãþiri minimale sau prin
introducerea de elemente tehnologice, s-ar

putea corecta ceea ce încã nu funcþioneazã cum
ar trebui astfel încât modelele respective sã
poatã rãspunde cu adevãrat provocãrilor
secolului XXI. Aceste provocãri sunt atât de
complexe încât arhitectul nu poate fi lãsat singur
în faþa lor. De ce sã nu folosim ideile ºi
îndemânarea a miliarde de oameni pentru a gãsi
împreunã soluþii la aceste probleme?

Dificultatea constã în a integra energia
creatoare prezentã în limbajul spaþial ºi forma
vernacularã în programe concrete de urbanism
ºi arhitecturã. Pentru ca studierea vernacularului
sã aibã relevanþã practicã pentru viitor este
nevoie sã debarasãm acest subiect de atributele
ce i se acordã în mod preconceput, precum
paseist, romantic, bun de conservat, sãrãcãcios
sau subdezvoltat  ºi sã analizãm la rece fiecare
model în parte. Rezumând, câteva aspecte se
dovedesc esenþiale pentru succesul unei astfel
de demers: procesul ºi principiile sunt  mai
importante decât produsul, analiza trebuie sã fie
criticã, sã se orienteze la prezent ºi nu la trecut
ºi sã se axeze pe context ºi nu doar pe obiectul
vernacular.

Existã deja multe proiecte de arhitecturã
ce integreazã în mod critic tradiþii vernaculare.
Un exemplu este proiectul de locuinþe sociale
Quinta Monroy al biroului de arhitecturã cilian
Elemental. Însãrcinat de cãtre guvern sã
construiascã locuinþe pentru un anumit numãr
de familii nevoiaºe, arhitectul Alejandro Aravena
ºi echipa sa s-au lovit de o problemã financiarã
ce pãrea de nerezolvat: banii nu ajungeau decât
pentru jumãtate dintre familii. Decizia lor a fost
ca în loc sã construiascã un numãr mai mic de
case sau sã facã rabat la calitate mai mult decât
ar fi fost admisibil, sã construiascã pentru toate
familiile câte o jumãtate de casã. Mai precis
jumãtatea care punea probleme tehnologice,
adicã structura staticã, scãrile ºi instalaþiile
sanitare, plus un spaþiu minimal de locuit. Astfel
existenþa era asiguratã. Cu timpul ºi dupã
posibilitãþi, familiile ºi-au extins singure locuinþa
în spaþiul lãsat liber special în acest scop, au
tencuit ºi vãruit faþadele în culori diferite, astfel
încât fiecare locuinþã a devenit unicã ºi
personalizatã. Rezultatul trebuie evaluat în
contextul sãrãciei extreme al suburbiei ciliene.

Un alt exemplu este ºcoala construitã
de arhitectul Francis Kéré în Gando, satul sãu
natal din Burkina Faso. Deºi este o construcþie
modernã, ea integreazã tehnici locale de
construcþie în lut, cu sisteme tradiþionale de
ventilare naturalã. În plus, la ridicarea ei a
contribuit fiecare membru al comunitãþii. Copiii
au cãrat în fiecare zi în drum spre ºcoalã câte o
piatrã pentru fundaþie. Femeile au bãtãtorit
bolovani de lut pentru pardosealã, folosind o
tehnicã localã foarte bine pusã la punct ºi cu
rezultate estetice uluitoare, iar bãrbaþii au zidit,
au ridicat acoperiºul ºi au fãcut tot ce stãtea în
puterea ºi priceperea lor. Toþi sãtenii sunt foarte
mândri de ºcoala lor ºi ºi-au apropriat-o în
totalitate. De la terminarea ei în anul 1999, ºcoala
s-a extins cu corpuri noi, locuinþe pentru
profesori ºi o bibliotecã. Toate acestea într-un
sat unde 80 la sutã dintre localnici nu ºtiu nici
sã scrie, nici sã citeascã.

Nevoia crescutã de construcþii noi în
societãþile în curs de dezvoltare poate fi
satisfãcutã pe termen scurt numai cu implicarea
ambilor actori: profesioniºtii ºi comunitãþile
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locale. Expertiza profesionalã aduce avantaje
tehnologice ºi de gestionare comunã ºi poate
evita impactul ecologic negativ. Prin
participarea locuitorilor, nevoile ºi dorinþelor lor
sunt incluse în proiect. Clãdirile astfel rezultate
nu vor mai arãta precum cele tradiþionale, dar
vor reprezenta realitatea locuitorilor. Elemente
ale vernacularului, cu semnificaþii bine
înrãdãcinate în tradiþie ºi loc, rãmân astfel
relevante ºi în prezent.

ªi în România existã o nostagie a casei
þãrãneºti tradiþionale. Motivul este rezonanþa
realã cu fiinþa noastrã ºi povestea frumoasã
despre locuire pe care ne-o spune. Unii o imitã
formal sau în ornament, de exemplu prin
placarea soclului cu gresie ce imitã piatra de
râu. Alþii preiau chiar materialul, dar nu merg
mai departe sã cerceteze ºi tehnica de

construcþie. Din pãcate nu cunosc decât
exemple experimentale ale arhitecþilor în care
s-a preluat ºi procesul prin care aceste case au
fost construite.

Alþii neagã tradiþia ruralã, ca pe un trecut
de care se ruºineazã. Aleg sã îºi construiascã
locuinþe ce reprezintã, în opinia lor, exact opusul
unei case þãrãneºti, iau ca model case din Italia
sau SUA, dar le construiesc dupã înþelegerea
lor, cu materiale ºi mânã de lucru locale.
Rezultatul este deseori mai apropiat de modelul
tradiþional decât unele pensiuni “autentic
româneºti” pentru turiºtii strãini proiectate de
arhitecþi. Pentru cã nu casa creeazã un mod de
viaþã, ci modul de viaþã creeazã o casã.

Rezultatul pe care eu mi-l doresc este o
casã care nu aratã dar se simte precum casa
bunicilor ºi în care pot sã fiu exact aºa cum sunt
eu, un om contemporan.
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Ce viseazã Barcelona?Ce viseazã Barcelona?Ce viseazã Barcelona?Ce viseazã Barcelona?Ce viseazã Barcelona?

Existã locuri pe care le iubeºti din oficiu.
Le iubeºti pentru atmosfera cu care te întâmpinã,
pentru oamenii lor ºi mai ales pentru imaginea
pe care ºi-a creat-o fiecare de la turnul Eiffel
pânã la Colosseum. Unele oraºe existã dincolo
de cliºee, iar pentru a descoperi memoria acelui
loc “trebuie sã vrei sã visezi”. Barcelona, însã,
trãieºte propriul vis, cel gaudian. Piatra cenuºie
a cãpãtat culori ºi forme îndrãzneþe, fragmentele
nestructurate s-au legat într-o miºcare de valuri,
iar pattern-urile onirice au devenit motive
fractalice. Antoni Gaudi ºi-a transformat oraºul
într-o oazã a naturii, o fantezie fãrã limite,
neuniformã, dar foarte meticulos structuratã,
unde mutaþii nu a suferit materia primã, natura,
ci arhitectura. Inspirat de motive orientale ºi
curentele neo-gotic ºi Art Nouveau, Gaudi le-a
reinventat în propria sa ecuaþie, a creat
concepte, oferind o nouã cheie ºi o viziune
arhitecturalã unicã. Afinitatea sa pentru naturã
îl diferenþiazã pe Gaudi de ceilalþi artiºti Art
Nouveau. Curentul în sine se bazeazã pe forme
naturale, dar rãmâne la nivel
ornamental ºi bidimensional, pe
când Gaudi descoperã forþele
interioare ale naturii ºi modul în care
le poate utiliza.

Una dintre mutaþii le
gaudiene care a ºocat a fost cea a
casei. Deºi acestea sunt create pe
baza unui stil anticlasic, inspirat de
formele de miºcare ale naturii pe
care omul nu le poate stãpâni, în
calitate de casã ele trebuie sã
transmitã siguranþã, cãldurã ºi
intimidate. Însã, în viziunea lui
Gaudi, casa este ca un corp
organic care trãieºte prin sine
însuºi. Dacã primele sale lucrãri
precum casa Vicens, El Capricho
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“Nimic nu e artã dacã nu vine din naturã”
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sau Calvet reprezintã un amestec de stiluri, cea
din urmã fiind consideratã cea mai convenþionalã
dintre clãdirile sale, casele Batlló ºi Milà sunt
create parcã dintr-un vis, ca un joc continuu în
care senzaþia de viu a acestora este de
necontestat.

Casa Batlló abandoneazã liniile drepte,
la fel ca toate construcþiile gaudiene, ºi le adoptã
pe cele ondulate, dinamice care imitã energia
naturii. Susþinutã de niºte stâlpi puternici
asemãnãtori cu picioarele unui elefant, casa
Batlló înfãþiºeazã o faþadã ca un vãl de apã prin
care se întrezãreºte pielea unui animal marin
cu tot cu solzii de peºte.  Îmbinarea stâlpilor de
la ferestre amintesc de structura osoasã, iar
porþile gigantice din fier creeazã senzaþia unui
mic palat. Deºi la origine casa avea o suprafaþã
modestã, Gaudi, prin trucuri artistice, redã
impresia de grandoare, mãrime ºi volum. În
interiorul casei se pãstreazã aceeaºi dinamicã
a liniilor, uºile imitând structura unor celule.
Acoperiºul este unul fantezist cu un design din
ceramicã, colorat, mãrginit de o linie în zig-zag
ce sugereazã o formã animalicã. Bachelard
asocia casa cu fiinþa interioarã, iar budiºtii
identificau casa cu corpul însuºi. Gaudi nu este
foarte departe de aceste teze, cãci el extrage
imagini din subconºtient ºi le transformã într-un
microcosmos conceptual ºi simbolic.

Casa Milà sau La Pedrera (cariera de
piatrã) cum au numit-o locuitorii, poate fi
asemãnatã cu diverse forme, de la o plajã
vãluritã de marea care se retrage pânã la stâncile
abrupte în care triburile africane îºi sãpau
locuinþele ca niºte grote. Spre deosebire de casa
Batllo, aici dominã monocromia ºi formele
neuniforme. Casa în sine s-a transformat într-o

Casa BatllóCasa BatllóCasa BatllóCasa BatllóCasa Batlló
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enormã sculpturã în care nu existã
niciun perete de susþinere, ci doar
stâlpi ºi suporþi. Acoperiºul înfãþiºeazã
un peisaj cu tentã umoristicã, plin cu
sculpturi suprarealiste care sunt, de
fapt, hornuri ºi coloane de ventilaþie.
Sculpturile pot fi asociate ºi cu niºte
paznici, cãci Gaudi reuºeºte sã
transgreseze conceptul de casã vie
în concret, real. Aceste case rãmân
deschise interpretãrilor la fel ca niºte
poezii simboliste, suprarealiste sau
ermetice. Nemurirea posibilitãþii
interpretãrii se transformã în
supravieþuirea lor în timp. Josef
Wiedemann observã mutaþiile aduse
de Gaudi în arhitecturã: ”Ceea ce
desemneazã de obicei o faþadã
devine un spaþiu larg, vãlurit,
vertical...o fereastrã devine un gol proiectat,
ceea ce pânã în timpurile moderne a fost privit
ca un acoperiº devine un peisaj schimbãtor.”

Astfel, casa suferã mutaþii în concepþia
lui Gaudi. Scopul acesteia este de a trezi ºi altfel

de sentimente decât cele de siguranþã ºi
cãldurã. La vederea acestor case se stârnesc
reacþii în lanþ ale tuturor organelor de simþ. În
primul rând, ele pot transmite o idee, un concept,
o amintire a unui peisaj sau a unui vis. Numai
sã ne imaginãm cã în loc sã intrãm zi de zi în
acelaºi bloc cenuºiu, specific comunismului, am
intra în casa Batlló. Chiar ºi rutina ar cãpãta un
iz fantezist, cãci un anumit spaþiu provoacã
mutaþii ºi asupra omului. Construitã de-a lungul
unui secol ºi aflatã încã în construcþie, Sagrada
Familia este unicã în întreaga istorie a artei. Nu
numai cã reprezintã lucrarea principalã a lui
Gaudi, dar este ºi lucrarea vieþii sale, cãci
aceastã casã este închinatã celui mai important
client: Dumnezeu, arhitectul suprem. Dincolo de
funcþia sa ca bisericã, ea reprezintã ºi o carte
supradimensionatã în care simbolurile sunt
recurente, iar cele douãsprezece turnuri care
se ridicã deasupra faþadelor corespund celor
doisprezece apostoli. În ciuda contextului

religios, latura fantezistã a arhitecturii iese la
ivealã, cãci Sagrada Familia aminteºte de
cochilii, stalactite, stalagmite ºi vegetaþie
cãþãrãtoare. Aproape cã ne-o ºi imaginãm ca
pe o clãdire veche de milenii abia ieºitã din ocean

de pe care încã se mai scurg
picãturi de apã. Vorbind despre cum
ºi-a gãsit modelul, Gaudi spunea:
”Un copac drept îºi poartã ramurile,
iar acestea în schimb îºi poartã
crenguþele, iar acestea frunzele. ªi
fiecare pãrticicã a crescut
armonios, magnific, din momentul
creãrii lor de cãtre artistul numit
Dumnezeu.”În interiorul bisericii, el
a proiectat o pãdure de stâlpi
întãrind spusele poetului
Chateaubriand care asocia
interiorul bisericilor gotice cu
desiºul unei pãduri mãreþe în
mijlocul cãreia omul se simte mic
ºi neînsemnat.  Prin Sagrada
Familia nu numai cã pãtrunzi în
lumea creatã de Dumnezeu, ci
pãtrunzi chiar în El Însuºi, cãci
Gaudi a gândit biserica ca pe o

formã misticã a lui Hristos, o casã  ce se
vrea mai mult decât un axis mundi, un
intermediar, se vrea însãºi casa divinului.

Despre Sagrada Familia ºi despre
Antoni Gaudi se pot scrie cãrþi, aici doar se
încearcã argumentarea, dacã mai e nevoie, a
unei mutaþii ce din pãcate nu a continuat pânã
astãzi ºi care a rãmas de neegalat. Mutaþia
viziunii arhitecturale, în primul rând ºi a creaþiei
în sine unde linia dreaptã a fost uitatã ºi oazele
de culori au tot continuat sã rãsarã. În mijlocul
monotoniei, Gaudi a creat ”muzicã îngheþatã”, o
simfonie a structurilor fanteziste fãrã a fi lipsite
de meticulozitate ºi durabilitate. Vorbind despre
casa Batlló, el îºi împãrtãºeºte viziunea despre
posibilitatea acestei lumi de a deveni paradis:”
Colþurile vor dispãrea, iar materia se va dezvãlui
în bogãþia de curbe siderale, soarele va strãluci
în toate cele patru laturi ºi aceasta va fi ca o
imagine de paradis.” Din pãcate, doar Barcelona
mai viseazã aceastã frânturã de paradis.

Casa MilàCasa MilàCasa MilàCasa MilàCasa Milà
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Mutaþiile sunt peste tot! În ziua de astãzi,
pornind de la mãrul pe care îl mâncãm dimineaþa
ºi care oricât de natural ar fi, tot a suferit
oarecare mutaþii genetice ºi ajungând chiar la
organismul uman, care suferã o continuã
schimbare, poate beneficã, poate distrugãtoare,
totul în jurul nostru este în miºcare. Trãim în
secolul „super-vitezei” ºi aceasta se observã
pânã ºi atunci când respirãm. Ne e fricã sã nu
rãmânem în urmã, sã nu pierdem ritmul, sã fim
mereu în pas cu schimbarea!

Cum ºi literatura trebuie sã þinã pasul,
de-a lungul unui secol s-a putut observa o
schimbare în ceea ce priveºte modul de
prezentare al arhitecturii în douã mari opere.
Este vorba de ,,Engima Otiliei”, în care G.
Cãlinescu prezintã viaþa secolului XIX ºi „Rem”,
o descriere a Bucureºtiului secolului XX.
„Mutaþia” suferitã de arhitecturã se poate
observa uºor între cele douã capodopere
româneºti.

Secolul al XIX-lea prezintã Bucureºtiul
ca pe „un sat mai mare” pe care autorul îl
aseamãnã chiar cu unul italian, datoritã caselor
ale cãror ferestre erau neobiºnuit de mari în
raport cu forma scundã a clãdirilor. Totuºi,
„kitsch”-ul apãruse deja în ceea ce priveºte
decoraþiunile exterioare, prin amestecuri
inestetice de frontoane greceºti ºi chiar ogive,
de o proastã calitate, scorojite de precipitaþii, dar
ºi de trecerea timpului, ceea îl face pe Cãlinescu
sã compare strada bucureºteanã cu „o
caricaturã în moloz a unei strãzi italice”.

Este vorba bineînþeles de strada Antim,
în care se regãseºte casa demodatã a lui
Costache. Casa este vãzutã prin ochii tânãrului
Felix, care descrie în detaliu clãdirea privitã de
afarã. Geamurile pãtrate, acoperite cu hârtie
translucidã induc ideea de secret, dar totodatã
ºi de improvizaþie ieftinã. Acoperiºul care cãdea
cu o streaºinã latã înspre stradã, rezemându-
se pe mensole despãrþite de casetoane, vopsite
în ulei cafeniu, dau casei un aer antic, ca ºi cum
ar fi fost desprinsã dintr-o poveste. Buruienile
care ieºeau din trotuarul din faþã, grilajul înalt ºi
greoi de fier, ruginit ºi cãzut pe spate dezvãluie
faptul cã acolo trebuie sã trãiascã oameni
bãtrâni, obosiþi, pe care nu-i mai preocupã
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aspectul exterior al casei ºi al grãdinii. De
asemenea acest lucru îl observã ºi Felix atunci
când ajunge în faþa uºii ºi vede geamurile
prãfuite,  necurãþate ºi neglijenþa stãpânilor care
nici mãcar nu au acoperit festrestrele de jos cu
o perdea, lãsând sã se înþeleagã cã pe la ei nu
trecea multã lume ºi deci nu aveau ce ascunde,
dar nici ce arãta.

Interiorul casei era, la rândul sãu,
oarecum sinistru. O anticamerã semiobscurã,
luminatã doar de o lampã ce atârna din tavanul
înalt ºi din care porneau scãri de lemn ce aveau
în vârf o copie de ipsos a lui Hermes, încerca
oarecum sã realizeze grandiosul clasic, însã din
materiale nepotrivite. Atmosfera tulburatã de
lumina lãmpii îl face pe tânãr sã nu aibã curajul
de a înainta mai departe de anticamerã, unde
domina un aer de ruinã ºi rãcealã, ce era dat
mai ales de îmbinarea nearmonioasã a planurilor,
de incompatibilitatea materialelor folosite ºi
nepotrivirea decoraþiunilor interioare.

Secolul al XIX-lea este regãsit în
camerele casei din strada Antim în obiecte de
mobilier greoaie cu canapele din pluº roºu, o
masã mare în mijlocul camerei ºi nelipsita lampã
cu petrol. De asemenea, casa Aglaei este plinã
de lucruri nefolositoare. Aceºti oameni, din prea
multã lãcomie, ajung sã nu se mai poatã despãrþi
nici chiar de lucrurile de care nu mai au nevoie,
aglomerându-ºi casa ºi odatã cu aceasta ºi
viaþa.

Pânã ºi camera Otiliei, o camerã a unei
tinere, este dominatã de un aer încãrcat, camera
e plinã de lucruri mai mult sau mai puþin inutile,
aflate în dezordine; este o atmosferã aglomeratã
care te oboseºte, ceea ce aratã cã „aºchia nu
sare departe de trunchi” ºi cã, deºi ea, care este
sufletul acelor case, ar fi trebuit sã fie cea care
sã punã totul în ordine, nu face altceva decât
sã continue ce a fãcut tatãl sãu, adicã sã lase
lucrurile aºa cum sunt.

La polul diametral opus se gãseºte casa
plinã de luminã a lui Pascalopol, aranjatã cu mult
bun gust ºi care te întâmpinã cu un aer deschis
ºi primitor. Casa care pentru secolul al XIX-lea
reprezentã ultimul confort avea ferestrele ºi uºile
largi, ca sã permitã luminii sã intre, încãperile
erau înalte ºi aerisite, tavanele fiind decorate cu
ºtucuri. Pereþii erau tapetaþi cu hârtie dungatã
ºi de tavan atârnau lãmpi electrice cu abat-jour-
uri plisate, toate reprezentând ultima modã.
Faptul cã în anticamera apartamentelor se
vedeau chiar picturi murale alegorice, destul de
convenþionale ºi reci, dar de facturã îngrijitã, iar
la capetele scãrii vegheau doi copii de marmurã,
reprezintã o dovadã clarã cã acest domn
Pascalopol se îngrijeºte de stilistica mediului în
care trãieºte, deºi nu se dã în lãturi nici de la a
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petrece timpul împreunã cu persoane total
diferite faþã de el. Diferenþa se poate observa ºi
în obiectele de mobilier, alese cu mult mai multã
grijã ºi alcãtuite din materiale fine ca ºi caºmirul,
faþã de pluºul inestetic al celor din casa lui
Costache. Pe pereþi tronau arme vechi,
iatagane, pistoale cu mânere sidefate, iar în locul
mesei uriaºe ce umplea toata camera din casa
de pe strada Antim, aici era doar o mãsuþã
turceascã pe care era aºezat un ibric oriental.
Decoraþiunile de argint care atârnau din tavan,
scaunele încrustate în sidef ºi biroul de stejar
dãdeau o mai mare valoare casei ºi ne duc cu
gândul la un univers cu totul paralel, faþã de cel
descris de Felix în casa unchiului sãu. În aceaºi
perioadã, se poate totuºi sã gãsim douã tipuri
de case, aranjate cu gusturi total diferite, dar
ambele la fel de semnificative ºi reprezentative
pentru secolul al XIX-lea, având totuºi în comun
influenþele strãine ºi complexitatea decoraþiunilor
atât interioare cât ºi exterioare.

Literatura secolului al XX-lea aduce
schimbarea. Mircea Cãrtãrescu este cel care
prezintã viata bucureºtenilor din a doua parte a
veacului. În „Rem” eºti condus pe strãzile
Bucureºtiului anilor ’60 printre casele vechi,
acompaniate de zgomotul tramvaielor, printre
primele blocuri deja îngãlbenite ºi magazinele
de la colþ. Mutaþia s-a produs deja prin simplul
fapt cã lumea a progresat. Oamenii nu mai
acceptã acel trai liniºtit, calm, iar epoca „vitezei”
dupã cum îi spune ºi numele,  începe sã-ºi punã
amprenta asupra indivizilor, iar aceºtia, la rândul
lor, asupra mediului în care vieþuiesc.

Cãrtãrescu începe celebra sa operã
introducând cititorul într-un cosmos al cãrþilor,

prezentând o camerã cu un perete de cãrþi pâna
în tavan, al cãrui rafturi sunt aproape invizibile,
descoperind astfel o „învãlmãºealã armonioasã”
sau „un kosmos”, dupã cum spune el. Se
prezintã deci situaþia comunã celei de-a doua
jumãtãþi a secolului al XX-lea, în care accentul
cade pe intelectualitate. Locul în care trãieºte
însã o astfel de persoanã cultã este invers
proporþional cu gradul acesteia de inteligenþã,
fiind vorba de o garsonierã de la marginea
capitalei, de o condiþie modestã ce rezultã din
mobilierul învechit, însã bine întreþinut. O femeie
de condiþie medie aºadar, nu îºi mai poate
permite de aceastã datã sã locuiascã într-o casã
ca cea a lui moº Costache, cum se întâmpla cu
o sutã de ani în urmã,  ºi e nevoitã sã se limiteze
la o garsonierã mãrginaºã, deºi micã, foarte
îngrijitã. De la podelele greoaie ºi acoperite din
plin cu covoare mari, se ajunge de acastã datã
la gresie acoperitã pe alocuri cu blãniþe de
iepure. O sofa, o mãsuþã cu un coº cu mere, o
scrumierã ºi câteva goblenuri pe pereþi, fac din
mica încãpere un loc plãcut pentru locuit.

Totuºi casele acelea vechi nu aveau cum
sã disparã încã, astfel chiar personajul principal
al romanului descrie o casã oarecum diferitã cu
al doilea cat ieºit în afarã, cu douã coloane
subþiri strãjuind intrarea, cu diverse mãºti
groteºti de ipsos la intrare, iar balconul minuscul
de deasupra intrãrii introduce cititorul în
atmosfera Bucureºtiului de dupã rãzboaie, când
trecuse deja „La belle époque” ºi când
influenþele occidentale începeau sã se cunoascã
din ce în ce mai mult.

Casele cu faþade concave, cu lei de
ipsos, cu o labã pe o bilã, strãjuind intrarea,
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acoperiºuri cu bulbi ovali de tablã, coloane
antice, unele prãbuºite, „ciubucãrii complicate”
sau monograme încârligate încadrând prãvãliile
cu vitrine mizere ne readuc în minte kitsch-ul
prezentat de Cãlinescu pentru secolul din urmã.
De aceastã datã însã, casele acelea mari cu
curþi imense încep sã fie din ce în ce mai rare,
apãrând casele noi, de dimensiuni mai mici, cu
modele simple pe dinafarã, cu o grãdinã foarte
puþin amenajatã, utilã în primul rând pentru
cultivarea câtorva fructe ºi legume, grãdini ce
au un pavaj de cãrãmizi ce lasã sã se strecoare
florile de piatrã.

Deºi este vorba de o casã de la marginea
oraºului, bunul gust nu este dat la o parte.
Vitrinele erau decorate cu peºti de sticlã, iar pe
pereþi se vedeau tablouri, ieftine ce-i drept, însã
aranjate armonios. Chiar dacã zona arãta ca un
sãtuc, oamenii încep sã se preocupe din ce în
ce mai mult de esteticul încãperilor.

Un pãianjen este de aceastã datã
observatorul celor petrecute în roman, la rândul
sãu amenajându-ºi singur locul în care trãieºte.
Pânza lui îi oferã securitatea de care oricine are
nevoie, dar pe care oamenii o gãsesc în garduri
înalte sau în geamuri acoperite. Acest spaþiu
securizant este ºi o capcanã pentru intruºi, un
astfel de loc fiind dorit probabil ºi de om în
anumite momente. Pãianjenul apare în acest
roman ca un arhitect perfect, ca un observator
cãruia nu-i scapã nimic, ca un critic simþit care
este martor al multor întâmplãri, dar care nu ne
lasã sã descoperim decât o parte din ele, un
martor care ne dã indicii ºi apoi posibilitatea de
a afla verosimilul.

Astfel, într-o sutã de ani, arhitectura a
suferit mutaþii atât de semnificative, încât ºi
scriitorii au fost nevoiþi sã le ia în seamã. Faptul
cã au ajuns sã le abordeze atât de detaliat,
demonstreazã cã importanþa acestor schimbãri
a fost una deosebitã. Secolul al XIX-lea este
dominat aºadar de neoclasicism, Bucureºtiul
trecând prin perioada unei mari înfloriri. Pe de
altã parte, secolul al XX-lea este dominat de
stilul ecletic, bazat pe clãdiri în stil clasic, dar
mai apoi ºi pe formarea de noi cartiere de
locuinþe, cu caracter de oraº-satelit.

Astãzi, aceste mari valori arhitecturale
sunt din ce în ce mai reduse. Dupã încã jumãtate
de secol, aproape cã s-a pierdut acel aer nobil,
de eleganþã ºi rafinament inspirat de clãdirile
somptuoase. Blocurile gri, în care stau oamenii,
supraetajaþi, sunt acum principalele forme de
locuinþã. Pe lângã ele se dezvoltã ºi casele cu
etaj, la fel de simple, însã ºi atît de puþin
ornamentate. Oamenii încep sã se preocpupe
mai mult de viaþa personalã, de carierã, încearcã
sã-ºi asigure un trai decent ºi poate tocmai de
aceea nu mai au timp sã vadã frumosul ºi sã-ºi
încerce imaginaþia, mulþumindu-se cu ceva
simplu, care se poate construi rapid ºi care
asigurã confortul necesar. Poate din aceastã
cauzã, arhitectura mileniului III, nu mai este atât
de popularã în literaturã, mutaþiile cauzate de
ritmul alert al vieþii ducând la construirea
uriaºelor clãdiri numite „zgârie-nori”, iar numãrul
exagerat de mare al populaþiei nu face altceva
decât sã ajute la dezvoltarea acestui tip de
clãdiri ºi la pierderea din ce în ce mai rapidã a
conºtiinþei unor construcþii artistice, de valoare.
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Boala omului contemporan este greu de
definit, ea atacã atât interiorul individului, dar se
extinde ºi în relaþia sa cu societatea. Manifestatã
prin cãutarea sensului, care într-o erã când omul
cunoaºte aproape tot, avid de mai mult, se
ascunde pânã la dispariþie,  sensul nu e de gãsit
de cele mai multe ori aºadar ce rost mai are
cãutarea lui? Soluþia stã aparent în normele
sociale: individul trãieºte dupã legi de conduitã
nescrise, care înlocuiesc dorinþa de cãutare a
sensului, fiind doar un mod de a-l înºela pe
individ ºi de a-l distrage. Totul are un sfârºit, iar
noi trebuie sã ne conformãm, sã trãim pentru
virtutea mulþimii. Simpla întrebare De ce? nu e
decât o formã de sfidare, pedepsitã prin
renegarea socialã.

Absurdul însã ne înconjoarã ºi ne sufocã.
El a devenit principalul inamic al umanitãþii. În
teatrul absurd personajul este de cele mai multe
ori în aceeaºi cãutare a sensului, pornind de la
negarea absurdului ºi ajungând pânã la nihilism.
La Matei Viºniec lui i se aduce la cunoºtinþã încã
din incipit existenþa unui sfârºit, a unei finalitãþi
fãrã scãpare, dar ceea ce îl diferenþiazã pe el
de celelalte personaje absurde este faptul cã nu
se poate revolta pentru a schimba finalul. El are
înscris în ADN-ul sau o întreagã istorie de ratãri
umane ceea ce îl face sã fie un moºtenitor demn
de  ciclul vicios al non-sensului ºi victimã în
mâna fatalitãþii.

Viºniec îºi construieºte pãpuºa cu grijã.
Îi conferã forþa învingãtorului, dar ºi aura ratatului
existenþial care trãieºte înconjurat de personaje
plate, concentrate în jurul lui, sufocându-l. În
piesa „Omul cu o singurã aripã”„Omul cu o singurã aripã”„Omul cu o singurã aripã”„Omul cu o singurã aripã”„Omul cu o singurã aripã” protagonistul,
un atipic om-pasãre care însã nu e niciuna din

cele douã devine prototip pentru omul golit de
identitate care a pierdut încã de la naºtere dreptul
de a aparþine unei singure lumi, dar cãutat în
permanenþã de cei din jur. Unii îl vor profet, simbol
al rezistenþei franceze, alþii l-ar dori pasãre,
niciunii nu voteazã pentru ceea ce este el acum
- un hibrid.un hibrid.un hibrid.un hibrid.un hibrid.  Existenþa omului cu o aripã în locul
braþului stâng e prinsã între douã universuri. Pe
de o parte se aflã planul socialului, al realitãþii în
care el nu devine altceva decât un circar
ambulant, o curiozitate de sfârºit de sãptãmânã,
unde el nu se poate integra, nu poate merge la
rãzboi ºi se ascunde sub o mantie. De cealaltã
parte se situeazã universul pãsãrilor, dar el nu
poate zbura cãci îi lipseºte cealaltã aripã.
Aºadar, omul cu o singurã aripã nu e nimic. Un
mutant fãrã puteri supranaturale care trãieºte
fugind, ascunzându-se, dar care cautã
neîncetat cel de-al treilea univers ºi sã-ºi
aminteascã mesajul cu care a fost investit înainte
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de cãderea în realitate. El însã se rateazã.
Întâlnirea cu femeia cu un ochi pe sân l-ar putea
salva. Regãsindu-ºi astfel lumea ar forma cuplul
salvator - un Adam ºi o Eva decãzuþi, groteºti,
renegaþi ºi simbiozaþi - dar întâlnirea nu are loc
niciodatã, iar omul cu o singurã aripã îºi pierde
albul transparent al  penelor, închis într-un azil
de boschetari la fel de eºuaþi ºi repugnanþi.
Jumãtate pasãre, amintind de cãderea lui Lucifer,
omul cu o singurã aripã nu e decât o ridiculizare
tragicã a sacrului. Nimic nu mai existã care sã
aibã valoare dincolo de ceea ce se vede ºi care
nu e altceva decât cenuºa unei galaxii a cãror
origini nu se cunosc, iar a cãrui sfârºit nu se
poate prevedea. Penele devin simple suveniruri
împãrþite ici ºi colo oamenilor curioºi care, în
disperarea de a gãsi ceva divin cãruia sã i  se
închine, uitã de esenþã sau de iubirea faþã de
celãlalt. Toþi sunt fascinaþi de hibrid, un Mesia
inversat, care nu îºi cunoaºte nici mãcar propria
menire în lume, dar pe care ceilalþi îl vor
Mântuitor.

În tot teatrul scris de Viºniec, personajele
sunt surprinse în degradare, un teatru
descompus ca ºi la Cioran format din mii de
elemente bizare, care compun imaginea
interiorului personajelor, Viºniec nefiind
preocupat de forma exterioarã a lor. Umanul se
contopeºte cu zoologicul, ajungând ca persoana
sã fie devoratã de animalul ascuns în sufletul
sãu. Strângând toate indiciile ºi analizând
simboluri obþinem hibridul, care nu e altceva
decât omul pe ultima treaptã a descompunerii.
Scindat între natura umanã ºi cea de fiarã,
personajul nu reprezintã decât un tablou cubist;
din fiecare element care îi compune trupul putem
alcãtui noi picturi într-o continuã mutaþie. Gilles
Losseroy în articolul sãu despre teatrul lui
Viºniec menþiona cã reprezentarea animalierã
traduce la Viºniec o vocaþie totemicã, pentru a
da naºtere unei mitologii total personale, unui
“folclor lipsit de pitoresc”.

Personajele absurde create de Viºniec
suferã de singurãtate, iar fantomele ratãrii, ale
rãzboiului le accentueazã alienarea ºi faptul cã
ele în aºteptarea lor pentru gãsirea sensului îºi
pierd umanitatea, devenind strãini de ei înºiºi.
Personajul absurd e singur, însã singur în
mulþime. El pe de o parte e destinat sã existe
alienat, dar pe de altã parte nu putem remarca
niciun gest întreprins în spiritul eliberãrii de sub
acest blestem moºtenit.  În „Caii la fereastrã”,„Caii la fereastrã”,„Caii la fereastrã”,„Caii la fereastrã”,„Caii la fereastrã”,
Fiul, personaj fãrã nume care poate fi jucat de
acelaºi actor ca ºi Tatãl ºi Soþul, deci o
generalizare a conceptului de bãrbat, devine
simbol al antieroismului. El nu moare pur ºi
simplu în rãzboi ci dispare parcã în neant ca „o
adiere de vânt”,  cum îi este descrisã întreaga
viaþã, ucis de „calul roºu cu patã neagrã” pe care
îl zãrea câteodatã la fereastrã. Pentru Viºniec
acest cal este simbol al rãzboiului care nu þine
cont de identitate, fiind ºi întruchiparea
hazardului, a absurdului vieþii însãºi.  El poartã

însemnele morþii ºi ale lumii de dincolo, iar însoþit
de Mesager el creeazã imaginea lui Charon care
trecea în luntre pe cei morþi spre tãrâmul de
dincolo. Fiul este unul dintre aceºtia, neîncadrat
în niciun colþ al societãþii, el dispare în nimic
odatã cu acel cal. Animalul este la rândul sau
un hibrid “roºu cu patã neagrã”, o premoniþie,
care se contopeºte cu persoana Fiului ce îl
priveºte fascinat de la fereastrã, simbioza
reprezentând ideea acceptãrii morþii. In „Omul„Omul„Omul„Omul„Omul
cu calul”cu calul”cu calul”cu calul”cu calul” personajul  este urmãrit de imaginea
calului alb, în final conformându-se cu prezenþa
acestuia, deci cu ideea morþii:  A venit timpul sã
cobor. Bunã dimineaþa, domnule cal!… N-am
ºtiut niciodatã cã-i atât de simplu sã încaleci pe
cal. Ieºim din oraº în galop. E încã întuneric,
dar cerul pare mai înstelat decât oricând. O luãm
de-a dreptul printr-un lan de orz! Cât orz! Câtã
hranã pentru cai!  Odatã ce animalul e primit
înãuntru, omul este eliberat, dar, în acelaºi timp
claustrat ºi devorat de acesta. Singurãtatea le
face pe aceste personaje sã trãiascã laolaltã cu
demonii lor.  Cu un caracter dual, nãscuþi din
contrarii (întunericul contopit cu lumina) fiinþele
care îl pândesc pe El, personajul din „Frumoasa „Frumoasa „Frumoasa „Frumoasa „Frumoasa
cãlãtorie a urºilor panda povestitã de uncãlãtorie a urºilor panda povestitã de uncãlãtorie a urºilor panda povestitã de uncãlãtorie a urºilor panda povestitã de uncãlãtorie a urºilor panda povestitã de un
saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt”saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt”saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt”saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt”saxofonist care avea o iubitã la Frankfurt”
ajung sã îl posedeze pe acesta, dornice sã-i
consume energia, dar a cãror prezenþã este
oarecum toleratã: Bineînþeles cã nu-i ating! Dar
au devenit de o perversitate incredibilã. Au
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început sã facã dragoste cu mirosul meu, cu
umbra mea, cu respiraþia mea, cu bãtãile inimii
mele. ªi cum spun ceva se acupleazã cu
vorbele mele. Dacã mã privesc în oglindã, se
iubesc cu imaginea mea. N-am întâlnit niciodatã
aºa o aviditate de viaþã!

Blocat într-o astfel de lume haoticã,
egoistã ºi destructivã, captiv într-un univers
închis, personajul viºniecian se hrãneºte cu
fricã. Fãrã ea nu poate supravieþui, fiind
combustibil pentru toate celelalte stãri:
anxietatea, înstrãinarea, oboseala. „Ne-am
obiºnuit atât de mult sã savurãm, sã cochetãm
cu frica, încât astãzi, fãrã ea, am fi pierduþi. Ne-
am dezumfla ca niºte manechine oarbe ºi ne-
am scufunda în întuneric. Numai frica ne mai
þine în viaþã. Numai frica ne mai pãstreazã
nealteratã energia de a trãi. Numai frica ne mai
face potenþi ºi curajoºi, numai frica ne mai oferã
suficiente elemente de divertisment pentru a nu
muri de plictisealã ºi pentru a ne renega spiritul
ºi a avea puterea de a o lua în fiecare zi de la
început.”(Sufleurul friciiSufleurul friciiSufleurul friciiSufleurul friciiSufleurul fricii) El uitã de Dumnezeu
care în piesa „Nu mã durea nimic ºi aºteptam„Nu mã durea nimic ºi aºteptam„Nu mã durea nimic ºi aºteptam„Nu mã durea nimic ºi aºteptam„Nu mã durea nimic ºi aºteptam
sã mor”sã mor”sã mor”sã mor”sã mor” nu se gândeºte la înviere sau mântuirea
sufletului, ci la momentul morþii care întârzie sã
vinã. Omul þintuit pe cruce nu doreºte decât sã
înceteze durerea fizicã, e obosit ºi mirat cã cei
din jur i se închinã, dar nu îl scot din cuie. Privat
de ideea cã ceva mai poate fi sacru, el se
întreabã: Când, când îºi vor da oare seama toþi

aceºti oameni care cred cã am înviat, când de
fapt încã n-am murit? Viºniec îl umanizeazã mai
întâi pe Dumnezeu, îl surprinde decãzut, murdar
de þãrâna din el, pentru a-l dezumaniza imediat.
El ajunge o deziluzie, un simplu trup pe cruce
cu un pãianjen ce îi intrã în rana de sub coaste,
iar oamenii disperaþi în încercarea de a alunga
insecta,  îi scuipã trupul (Pãianjenul în ranãPãianjenul în ranãPãianjenul în ranãPãianjenul în ranãPãianjenul în ranã).

Aºa aratã omul contemporan,
cunoscãtor al propriilor sale categorii abisale.
Pãrãsit de Dumnezeu, neputincios în faþa morþii,
a cãrei legi sunt necondiþionate de el, trãieºte în
ipocrizie, refuzând sã vadã realitatea imediatã
din indiferenþã ºi prea mult egoism. Personajul
viºniecian are un caracter universal în ciuda
numeroaselor sale identitãþi fizice. „T„T„T„T„Teatrueatrueatrueatrueatru
descompus sau Omul - ladã de gunoi”descompus sau Omul - ladã de gunoi”descompus sau Omul - ladã de gunoi”descompus sau Omul - ladã de gunoi”descompus sau Omul - ladã de gunoi” reþine
aceastã fragmentare în minuscule cioburi, iar
cititorul este cel care are rolul de a pune indiciile
cap la cap ºi de a crea piesa iniþialã. Realitatea
este relativizatã în piesele lui Viºniec, ea fiind
doar materie primã, o creatoare de halucinaþii.
Viºniec porneºte de la ceea ce a fost deja creat
pentru a descompune lumea. Prin fisurile realitãþii
se întrepãtrund elemente ale oniricului ºi
inconºtientului care duc toate la ideea de cãutare
a perfecþiunii primordiale care nu se mai doreºte
a fi gãsitã - Marea Piesã. Universul inversat al
hibrizilor constituie un plan ce nu este nici paralel
cu realitatea, dar nici nu se intersecteazã
într-un singur punct. Aduce mai degrabã cu un
univers fusiform, schimbându-se în
permanenþã,  fiind interpretabil în nenumãrate
moduri, care pãstreazã pe alocuri detaºarea.
Scindat între douã sau mai multe lumi, pe
individul uman îl obsedeazã ce nu percepe prin
simþuri ºi, asemeni unui personaj absurd
viºniecian, el e aºezat în faþa fatalitãþii pe care
nu o poate învinge, iar tot ce îi mai rãmâne este
sã fugã ºi sã-i fie teamã. Teama de el însuºi, de
ceilalþi, de lume, chiar teama de a gãsi sensul
care ar putea sã ducã nu doar la descoperirea
Adevãrului, dar ºi la o inversare a polilor umanului
din el, la o hibridizare mai grotescã decât orice
contopire cu animalul.

Hibridizarea acutã a personajelor sale
este ultimul stadiu pe care îl poate accesa
individul. Nu e vorba neapãrat de o schimbare a
formei, ci de libertatea unei inventivitãþi bizare,
morbide de care dã dovadã Viºniec. În volumul
„Omul - ladã de gunoi”„Omul - ladã de gunoi”„Omul - ladã de gunoi”„Omul - ladã de gunoi”„Omul - ladã de gunoi” îºi face apariþia un
personaj atât de transformat, denumit simbolic
„Omul cu oglinda” care e permanent urmãrit de
propria reflecþie. Însã niciunul din cele douã euri
nu dã semne cã ar fi cel real. De ambele pãrþi
ale sticlei se aflã fragmente aparþinând unui
personaj deja distrus, alienat, fãrã identitate. În
acest caz, hibridul devine singura modalitate de
conservare a ideei de umanitate. Prin oglindã,
nu se redau exact trãsãturile umane ci se
completeazã, devenind pãrþi din puzzle-ul unui
eu rãtãcit care, îngrijorat cã reflecþia sa nu îl
înþelege adaugã: Dar ceea ce nu ºtie el este cã,
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9. Matei Viºniec, Omul cu calul, în Omul pubelã sau teatru descompus, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2006, p. 24.

între timp, mi-am dat demisia de la slujbã ºi cã
mi-am achitat toate datoriile. Nu, nu-l pot lãsa
aºa ºi pentru cã nu pot sã-l scot de acolo, am
decis sã intru eu la el. Nu numai cã nu existã o
realitate sigurã, ea pare a fi ignoratã, ba chiar i
se refuzã existenþa de cãtre personajul absurd
care preferã sã se retragã „de celaltã parte”,
unde sperã sã se regãseascã. Cu toate acestea,
el nu se teme de ce poate descoperi dincolo,
considerând chiar simplã procedura de
„traversare”. La Viºniec, aceastã dispariþie
sinuoasã, aparent fãrã cauze precise ºi
prezentatã ca fiind unicul rãspuns la drama
personajului, nu poate fi altceva decât
sinuciderea. Trecând dincolo, entitatea
viºniecianã este sigurã de reuºita actului. Dacã
reflecþia rece care îl urmãreºte, jumãtatea
animalicã a hibridului ce îl devoreazã din interior
ºi fac parte din el nu dau semnele dorinþei de
simbiozã completã, individului nu îi rãmâne altã
soluþie decât sã ajungã el de partea cealaltã.
Acest sacrificiu însã nu e permis, el fiind
condamnat toatã viaþa sã trãiascã laolaltã cu
animalicul din el sau cu celãlalt eu într-o lipsã
de comunicare, într-o descompunere pe
jumãtate realizatã. Aºadar, nu îi mai rãmâne
decât o variantã - sinuciderea sau dispariþia

subtilã. Astfel, el se elibereazã ºi nu devine
neapãrat un erou, aºa cum se întâmplã de obicei
cu personajele absurde, dar conºtient fiind cã
nu are altã alternativã, se „retrage” din scenã
într-un mod firesc, natural. Dispare. Nu ni se
menþioneazã dacã ºi-a gãsit menirea dincolo sau
dacã a rãmas tot aici, în spatele cortinei, retras
în sine, continuând  sã caute ºi sã se caute.

Aºa cum spunea ºi Sartre când teoretiza
existenþialismul, în absenþa unui Dumnezeu care
sã limiteze sau sã salveze individul, suntem
singuri ºi condamnaþi sã fim liberi. Grotescul,
boala, alienarea, claustrarea, oboseala de ordin
metafizic, plictiseala precum ºi ideea de
dispariþie în neant sunt imagini recurente la Matei
Viºniec, care surprinde hibele lumii actuale. Omul
veacului nostru, pornit în cãutarea sensului, fie
ajunge la nebunie, fie se îmbolnãveºte de ideea
de accedere la condiþia de om superior ºi neagã
realitatea, ba chiar pe sine însuºi. Ceea ce e
cert este cã în ambele cazuri el eºueazã,
neputând rupe circuitul non-sensului ºi al cãderii
în nimic. La fel ca un personaj absurd, suntem
hibrizi. Instinctul primitiv, animalic se împleteºte
cu ambiþia de a ne autodepãºi; tocmai în
conºtientizarea aceasta stã tragicul acestui
absurd continuu.
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Studiu comparativ între “Elegia a 9-a” de Nichita Stãnescu
ºi “Iona” de Marin Sorescu asupra simbolisticii oului

Întotdeauna m-am întrebat care e cea
mai potrivitã introducere pentru lucruri în general,
dacã existã o introducere perfectã. Dacã e mai
bine sã începi urmând modelul biblic, având acel
Dumnezeu „clar” care se grãbeºte ºi încã din
prima frazã, face lumea din nimic sau sã descrii
în primul rând nimicul, sã încerci sã-L atingi pe
Dumnezeu, sã-i treci pe foaie pe amândoi ºi sã
speri cã se vor crea în cele din urmã unul pe
celãlalt?

Cãutând o introducere pentru acest
articol ºi încercând sã descopãr de unde începe
lirismul lui Nichita Stãnescu, toate cãile pe care
le-am urmat m-au condus la o singurã rãdãcinã,
la o ramã care creºte din interiorul tabloului, care
se picteazã pãstrându-i forma, uneori în
încercarea de a o ascunde, alteori în încercarea
de „rãzbi la luminã” – cercul.

Cercul este o imagine care prefigureazã
mare parte din lirica lui Nichita Stãnescu. El dã
acestei figuri geometrice, depãºind graniþele
strict matematice, devenind o figurã revelatoare
a întregului univers. În „Fiziologia poeziei”, în
articolul „Aripa ºi roata”, vorbeºte despre cum
aripa „îngereascã” îºi gãseºte echivalentul uman
în roatã, iar roata este reprezentarea lui
Leonardo da Vinci a omului vitruvian: omul
încadrat în cerc, perfect, proporþional. „Omul
vitruvian” reprezenta, pentru Da Vinci, legãtura
divinã dintre forma umanã ºi univers. Toatã
aceastã teorie îºi are originea în filosofia anticilor
greci care credeau cã toate lucrurile din univers
sunt cuprinse în om, iar cercul este
reprezentarea elementelor cosmice, aºadar,
toate elementele din univers sunt cuprinse ºi în
om.

Cercul îºi are un echivalent în literaturã
ºi mitologie, în special, ºi în sferã ºi ou.
Simbolistica oului este la fel de bogatã ca ºi cea
a cercului, ea aplicându-se diferit în funcþie de
de culturã ºi de implicaþiile mitologice.

Naºterea lumii pornind de la un ou este
o idee comunã celþilor, grecilor, egiptenilor,
fenicienilor, tibetanilor, indienilor, chinezilor,
îmbrãcând diferite manifestãri: oul de ºarpe
celtic, oul eliminat pe gurã de kneful egiptean
sau de dragonul chinez. Oul cosmic, ivit din
apele primordiale, clocit la suprafaþa lor, se
desparte în douã pentru a da naºtere Cerului ºi
Pãmântului. Oul conþine germenii creaþiei în
aºteptare, deºi nu este niciodatã, în mod absolut,
primul.

Nichita Stãnescu realizeazã în „Elegia a
9-a” o incredibilã transpunere a acestui mit
universal în poezie, fãcând o analogie între
simbolistica oului ºi evoluþia spiritualã a omului,
a creatului în general. „Într-un ou negru mã las
încãlzit/ de aºteptarea zborului locuind în mine;/
stã unul lânã altul, nedezlipit,/ sinele lângã sine.”
„Oul negru” este spaþiul cel mai fertil cu putinþã,
el dã naºtere Cosmosului. Dorinþa de „zbor” este,
dupã cât putem observa, un embrion care, deºi
se aflã în Creat, exercitã ºi cãldura necesarã
ecloziunii. Este stadiul primordial în care se aflã
fiinþa, un stadiu al identificãrii totale conºtient –
inconºtient, ego – alter-ego, Creatul
reprezentând o unitate absolutã, fãrã existenþã
fizicã. Urmeazã apoi stadiul unei
(pseudo)dezvoltãri senzoriale: „Sentimentul unei
aripi îmi curge-n spinare,/ senzaþia de ochi îºi
cautã o orbitã.” Cea care þine locul mamei („îl
cloceºte maternã”) este „ideea” – nimic altceva
decât dobândirea conºtiinþei de sine, înþelegerea
ºi însuºirea conceptului de existenþã.
Conºtientizarea este poate ºi acea „mamã” pe
care o invocã ºi personajul Iona din opera cu

„Adeseori am contemplat cu
minunatã mirare acel crochiu al lui
Leonardo da Vinci în care înscrie omul
într-un cerc. M-am întrebat: de ce înscrie
omul într-un cerc? Cu o pornire juvenilã,
am refuzat sã-mi imaginez cã omul poate
fi înscris într-un cerc. ªi totuºi, ce frumos
stã, cu braþele desfãcute ºi cu spiþele
picioarelor acel om ideal al lui Leonardo
da Vinci înscris într-o roatã.” (NichitaNichitaNichitaNichitaNichita
StãnescuStãnescuStãnescuStãnescuStãnescu – Aripa ºi roata)
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acelaºi nume a lui Marin Sorescu. Sã nu scãpãm
din vedere faptul cã ºi acolo avem de-a face cu
o spargere a cojilor de ouã concentrice,
respectiva strãbatere a burþilor de peºte. Marin
Sorescu utilizeazã acest mit, trecut printr-un
proces de demitizare remitizare ºi prezentat
nouã într-un alt context ºi în alte imagini -
metafore.

Creatul din „Elegia a 9-a” începe apoi sã
adopte ºi o reprezentare fizicã primitivã, hibridã
(„sare din mine un fel de plisc”). Odatã trecut la
stadiul existenþei fizice, ia naºtere ºi
problematica fiinþei „înlãnþuite”, oul participând
ºi la simbolismul valorilor odihnei: casa, cuibul,
cochilia. Oul, ca ºi mama, devine simbolul
conflictelor interioare, care se aflã în fiinþã în
stare latentã, oul fi ind sediul tuturor
transmutaþiilor. De aici ºi nevoia de evadare, în
cazurile noastre, de spargere a  cojilor ºi de
rupere a burþilor de peºte. În poezia lui Nichita
Stãnescu observãm cum se produce
desprinderea de existenþa „doar” spiritualã:
„sparg coaja pielii mele, arsã,/ lipitã de-a dreptul
pe suflet”, iar pseudo-dezvoltarea senzorialã se
transpune în raportul material – imaterial: „scot
ochi cu priviri nereale”.

Apare apoi pentru prima oarã ideea de
moarte, enunþatã ºi asociatã cu existenþa
animalã: „ºir de regi-animale/ care ºtiu cum se
moare frumos.” A muri „frumos” este identificat
aici cu ideea de moarte inconºtientã, instinctualã,
urmând ciclul natural. ªi cu aceastã idee de
moarte acceptatã ºi survenitã în mod natural,
se mai sparge un ou: „ªi iatã-mã iarãºi, suav/
închis într-un ou mult mai mare,/ clocit de-o idee
mai mare,/ gãlbenuº jumãtate, pasãre jumãtate.”

Dezvoltarea este încã incompletã. Avem
de-a face cu un stadiu intermediar al Creatului
care îºi împarte natura între douã faze: „gãlbenuº
jumãtate, pasãre jumãtate”. Acest dublet trimite,
ideologic ºi simbolic, la mitul androginului,
„androginul” care, la rândul sãu, se considerã a
fi reprezentarea antropomorficã a oului cosmic,
pe care o întâlnim în zorii oricãrei cosmogonii ºi
la sfârºitul oricãrei escatologii, Alfa ºi Omega,
punctul în care contrariile se unesc ºi se
confundã, având loc reconcilierea ºi integrarea
lor finalã. Aici nu este vorba de o „integrare
finalã”, ci, mai degrabã, de un stadiu care
îndeplineºte rolul de „purgatoriu” în care încã nu
se poate vorbi despre o conformaþie fizicã ºi
psihicã exactã. Creatul pãstreazã legãtura cu
originea prin jumãtatea de gãlbenuº ºi devine
fiinþã, despãrþindu-se de stadiul embrionar, prin
jumãtatea de pasãre.

Androginul, raportat la natura umanã,
capãtã întotdeauna o expresie sexualã.
Reprezintã fertilitatea absolutã, întrupatã într-un
singur „tot” – femininul ºi masculinul în acelaºi
trup. Astfel, „unu naºte pe doi”, ºi pornind de la
aceastã idee, primul Adam, care nu era bãrbat
ci androgin, devine Adam – bãrbatul ºi Eva –
femeia, întregul omenesc fiind nediferenþiat la
origine. Dupã acest model, nici Creatul lui Nichita
Stãnescu nu este diferenþiat, dar el conþine ideea
de „prim - creat” – om, univers.

Aceastã dualitate de tip androginic este
un semn al totalitãþii. Potrivit viziunii escatologice
a mântuirii, în acel moment, fiinþa redobândeºte
o plenitudine în care separarea sexelor (aici,
chiar separarea speciilor) se anuleazã. Aceastã
plenitudine nu se poate atinge decât în momente
speciale – naºterea Cosmosului ºi respectiv
moartea lui, cele douã evenimente guvernând
existenþa în sine ºi implicându-se unul pe
celãlalt. Creatul din elegia lui Nichita Stãnescu
poate oricând sã se afle în ambele momente,
având în vedere faptul cã ecloziunea totalã din
ºirul nesfârºit de ouã nu se face niciodatã.

Iona, însã, rupe burþile de peºte ºi le
strãbate în mod labirintic. Labirintul, în tradiþia
cabalisticã, preluat apoi de alchimiºti, are o
funcþie magicã, fiind una dintre tainele atribuite
lui Solomon. De aceea, labirintul catedralelor,
serie de cercuri concentrice întrerupte în anumite
puncte, ar fi purtat numele de „labirintul lui
Solomon”. Aºadar, imaginea originalã a
labirintului este legatã inevitabil de imaginea
cercului (cerc = taina absolutã, perfecþiunea
întruchipatã în formã geometricã). În ochii
alchimiºtilor, labirintul ar fi o imagine „a lucrãrii
depline”, o cale ce trebuie urmatã  pentru a
atinge centrul unde se desfãºoarã lupta celor
douã naturi, o imagine a drumului pe care trebuie
sã-l parcurgã artistul pentru a ieºi din el – acel
„ºi mã rog de tine/ naºte-mã, naºte-mã” din
„Cãtre Galateea”. Dedublarea este obligatorie
pentru transcendere. Ea se poate produce prin
naºtere, printr-o renaºtere de naturã ideaticã
sau prin renunþarea la sine („sinele încearcã din
sine sã iasã”).

Fuga de sine ca metodã de dedublare
este prezentã în „Iona”. La început, Iona
imagineazã „un alt Iona”, pseudo-partenerul
comunicãrii. Comunicarea este un atribut
specific omului – fiinþã socialã ºi, în oarecare
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mãsurã, superioarã. Acesta este ºi un stadiu
prin care trece Creatul lui Nichita Stãnescu care
precede conºtientizarea ºi asumarea ºirului
nesfârºit de ouã concentrice: „silabã rãcnitã/
într-o perpetuã creºtere smulsã”. Iona fuge apoi
de „Iona cel fãrã de noroc”, încercând
desprinderea totalã de sine, de natura sa umanã,
de cea care-i condiþiona existenþa în burþile de
peºte, însã ajunge tot la naºtere ca modalitate
de desprindere de „vechiul sine”: „Eu cred cã
existã, în viaþa lumii, o clipã când toþi oamenii se
gândesc la mamele lor. Chiar ºi morþii. Fiica la
mamã, mama la bunicã, bunica la mamã… pânã
se ajunge la o singurã mamã, una imensã…”.

„Mama” este echivalatã aici cu un
instrument de transfigurare; în mamã, viaþa ºi
moartea sunt corelative. În tradiþia celticã, mama
este mesagerã a celeilalte lumi, prezentând un
germen distructiv – este sursa tuturor
instinctelor, locul experienþelor supraindividuale.
Este poarta prin care, odatã cu naºterea
Creatului, se naºte ºi timpul, deci moartea.

„ – Mamã, mai naºte-mã o datã!”
„ – Ne scapã mereu câte ceva în viaþã,

de aceea trebuie sã ne naºtem mereu.” Omul
pleacã în cãutarea Rãspunsului odatã ce îºi
conºtientizeazã limitarea fizicã în timp ºi spaþiu
ºi tinde sã scape din cojile de ou, respectiv din
burþile de peºte. Rãspunsul se aflã prin
parcurgerea labirintului, labirint care conduce în
interiorul sinelui, spre un fel de „sanctuar interior
ºi ascuns unde troneazã ceea ce este mai tainic
în fiinþa omeneascã” – adâncimile inconºtientului;
conºtiinþa nu le poate gãsi decât dupã multe
ocoluri sau în urma unei concentrãri intense.
Psihicul uman, pe care îl utilizãm în mod cotidian
ºi superficial, nu poate strãbate pânã la acea
intuiþie  finalã unde totul se simplificã, acest
fenomen putând avea loc numai sub influenþa
unei iluminãri. Intuiþia iluminatoare ni se prezintã

diferit în cele douã texte, fiind aflate în douã stadii,
care din punct de vedere evolutiv, se succedã:
primul stadiu, caracterizat de conºtientizarea
totalã, sfârºitul evoluþiei Creatului lui Nichita
Stãnescu, înþelegerea existenþei în esenþa ei,
nivelul fiinþei în care poate imagina ce este viaþa:
„Dintr-un ou într-unul mai mare / la nesfârºit te
naºti, nezburatã / aripã. Numai din somn / se
poate trezi fiecare, - / din coaja vieþii nici unul, /
niciodatã.”

Al doilea stadiu apare ca efect pentru
primul. Dupã conºtientizarea ºi asumarea vieþii
ca ciclu nesfârºit de ouã, apãrând sentimentul
de înlãnþuire, se va încerca ieºirea, pãrãsirea
totalã, gãsirea porþii aparent inexistente.

Singura posibilitate de a ieºi din labirintul
vieþii se poate realiza numai prin reajungerea la
centrul absolut, punctul de naºtere a tot ºi toate.
Regresiunea la stadiul de încreat este singura
posibilitate – statut redobândit prin moarte, în
cazul lui Iona, prin sinucidere. Inexistenþa unui
Creat implicã inexistenþa unui labirint al vieþii.
Punctul terminus nu se atinge prin depãrtarea
la infinit de centru, ci prin anularea totalã a
centrului, aceasta reprezentând victoria
spiritualului asupra materialului ºi, în acelaºi timp,
a eternului asupra efemerului, a inteligenþei
asupra instinctului primar de autoconservare,
cãci eternul nu reprezintã timp infinit, ci
inexistenþa timpului.

Stau în genunchi ºi încerc sã ridic
privirea – zãresc, sau cel puþin aºa am impresia,
un orizont, o linie, un capãt. Mã chinui apoi ºi cu
greu mã ridic în picioare. Speranþa cã acel capãt
vãzut din genunchi se va transforma în libertatea
absolutã a minþii ºi a ochilor mei se transformã
în o nouã ºi mai acutã dorinþã, cãci zãresc o
altã linie, mai bine definitã, mai sigurã, deºi mai
îndepãrtatã. Cu o ultimã forþare a tãlpilor mã ridic
pe vârfuri. Rup parcã din þãrânã cãlcâiele arse.

Simt, ca un arbore smuls
din rãdãcinã, cum
simþurile îmi dispar uºor,
sunetul mã zgârie, dar
timpanul meu îl refuzã.
Asta e bine, cãci am
început sã nu mai simt
nici praful, nici cãldura,
au început sã mi se
închidã ochii. A mai
rãmas însã ceva, un
ceva asemãnãtor cu
vãzul, o imagine care
pare sã semene cu
primele douã linii de
capãt, dar mai puternicã,
mai prezentã, mai în mine
decât celelalte douã, mai
densã, mai neagrã. Nu
mai am unde… ce cãlcâi
sã mai ridic, ce ochi sã
mai deschid, ce capãt sã
mai caut? Niciunul.
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Istorie/Mit în romanul Istorie/Mit în romanul Istorie/Mit în romanul Istorie/Mit în romanul Istorie/Mit în romanul Creanga de aurCreanga de aurCreanga de aurCreanga de aurCreanga de aur
de Mihail Sadoveanude Mihail Sadoveanude Mihail Sadoveanude Mihail Sadoveanude Mihail Sadoveanu

prof. Crina CAPOTÃprof. Crina CAPOTÃprof. Crina CAPOTÃprof. Crina CAPOTÃprof. Crina CAPOTÃ

Apãrut în 1933, romanul Creanga de aur
este considerat de cãtre majoritatea exegeþilor
drept un moment important în creaþia
sadovenianã, integrându-se organic operelor
sale de maturitate. Structura narativã, realizarea
ei în planul expresiei sugereazã o þesãturã
simbolicã ºi intrarea din istorie prin intermediul
mitului în lumea adevãrurilor veºnice,
emblematice. ªi acest roman se integreazã
concepþiei generale a scriitorului: regresiunea
spre începuturi, pãtrunderea într-un timp fabulos
au drept scop gãsirea arhetipului civilizaþiei
actuale, a valorilor mitice care se cer reiterate.
Iniþierea scriitorului în lumea miturilor presupune
o continuã iniþiere a cititorului, prin întoarcerea
la origini. Iatã de ce, considerãm esenþial pentru
înþelegerea întregii opere sadoveniene, mitul
eternei reîntoarceri. El traduce nevoia omului
modern de a regãsi, prin lecturã, un timp sacru,
originar.

În Creanga de aur apare una dintre
ipostazele arhetipului civilizaþiei mitice ºi anume
Dacia secolului al VIII-lea, o perioadã în care,
pe fundalul migraþiunii popoarelor, se dezvoltã,
pe plan religios, contradicþia dintre vechea
credinþã în Zalmoxis ºi creºtinism (reprezentat
de Bizanþ). Dar epoca istoricã serveºte ca un
simplu cadru pentru crearea unei parabole cu
semnificaþii mitice, în care scriitorul e interesat
de gãsirea unui  sens general, a unor implicaþii
în perioade de timp mai ample. Sadoveanu
ilustreazã o dominantã specificã spaþiului

românesc: apolinizarea spiritului dionisiac
(temperarea elanurilor conform unei viziuni
echilibrate asupra existenþei). Ascetismul se
întâlneºte cu un cult al fecunditãþii. Înainte de a
atinge treapta cunoaºterii depline, retrãgîndu-se
în „muntele ascuns”, Kesarion Breb duce o
existenþã umanã, încadratã socialului în cetatea
rãsãriteanã a Bizanþului. Se ajunge astfel la
posibilitatea unei comunicãri a lumii profane cu
aceea a sacrului. Egalizarea duratei zilelor ºi a
nopþilor permite o extindere a semnificaþiilor care
pot conota momentul echinocþiului prin
observarea echilibrului luminii ºi al întunericului,
deci al cunoaºterii ºi al non-cunoaºterii, al vieþii
ºi al morþii. Întâlnirea bãtrânului mag cu preoþii
sãi are loc în ziua echinocþiului de primãvarã ºi
este un prilej de iniþiere în calendarul astrologic,
a cãrui dezlegare nu poate fi cunoscutã de
neparticipanþii la „confreria secretã”. De
asemenea, dupã un ritual bine precizat ºi

organizat dupã o lege tainicã, magul se
aratã supuºilor sãi în momentul solstiþiului
de varã, atunci când „soarele stã pe cer
la cea mai mare înãlþime a lui”, deci când
intensitatea luminii (ca instrument al
cunoaºterii ºi al comunicãrii) este
maximã. Sublinierea ideii unitãþii ºi a
armoniei originare, posibil a fi retrãite prin
eterna reîntoarcere la arhetipuri,
sugereazã permanenþa modelelor
exemplare care-ºi gãsesc concretizãri
variate în epoci diferite.

Profesorul Stamatin, ucenic al
bãtrânului mag, deþinãtorul unei taine,
iniþiatul care îmbinã ºtiinþa cu magia,
simte o acutã nevoie de trecut. El trãieºte
cu adevãrat, doar când, prin retragerea
în povestire, regãseºte dimensiunile
eterne ale lumii mitice cu ajutorul
cuvântului. În structura romanului,
discursul lui Stamatin are un rol
fundamental, permiþând dezlegarea
semnificaþiilor ezoterice ale cãlãtoriei lui

Kesarion Breb, subiectul povestirii în povestire
introdusã de profesor. Adevãrurile pe care
numai el le cunoaºte sunt eterne: ele nu pot fi
distruse, ci vor dãinui în spirit, dincolo de orice
determinare spaþio-temporalã: „sentimentul meu
e o realitate care nu va pieri odatã cu mine”. Pe
fundalul opoziþiilor sacru –profan, iniþiat – neiniþiat,
tainã – adevãr, esenþã – aparenþã, profesorul
realizeazã o iniþiere în cunoaºterea emblematicã
a adevãrurilor în societãþile primitive, adevãruri
la a cãror revelare nu se mai ajunge astãzi decât
pe calea ºtiinþei experimentale. În civilizaþia
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modernã, omul, refuzând dimensiunea sacrului,
a pierdut posibilitatea desluºirii tainelor ºi a
sensurilor ascunse ale lucrurilor. În  lumea
arhaicã, modul de gândire magico-poetic asigura
trãirea în mit ºi comunicarea permanentã cu

transcendentul. Concluzia „acestui lung
monolog” al profesorului Stamatin vine sã traseze
o linie despãrþitoare între cele douã tipuri de
civilizaþie. Lumea arhaicã era mult mai aproape
de origini, de cunoaºterea pe cale intuitiv-magicã
a lucrurilor, deci de viaþã. Ea trãia în ºi prin trecut,
în timp ce lumea modernã, care a pierdut
dimensiunea sacrã, se îndepãrteazã de
adevãrata viaþã, murind din punct de vedere
spiritual.

În aceastã lume desacralizatã, Stamatin
se simte purtãtorul unei civilizaþii deosebite, ale
cãrei trãsãturi sunt sintetizate în persoana
bãtrânului mag, preotul vechii credinþe. Duhul
acestuia mai „pulseazã” încã în regiunea
„muntelui ascuns” ºi poate fi revelat doar de
fiinþele alese. Având drept centru peºtera
magului, muntele ascuns realizeazã o rupturã
în spaþiul profan prin izbucnirea sacrului. El se
constituie ca un adevãrat sanctuar, accesibil
numai celor care pot trece de labirintul probelor
iniþiatice. Muntele apare încãrcat de semnificaþii
mitice, ca loc al elevaþiei spirituale, decodând
ideea permanenþei tinzând spre veºnicie,
aspiraþia spre absolut, rezistenþa în ciuda trecerii
timpului ºi facilitând comunicarea cu divinitatea.
Locaºul magului este plasat în mijlocul unei
naturi primitive ce dã impresia de „vechime”. Ea
permite integrarea sufletului uman (microcosm)
în impulsul natural (macrocosm). Pãdurea,
muntele, izvorul sunt elemente primordiale,
expresie a unei vieþi elementare. Stãpânul solitar
al acestor locuri este magul, cunoscãtorul unor
practici ancestrale ºi al unui limbaj emblematic,
inaccesibil profanilor. Împietrit în atemporalitate,
integrat marilor cicluri ale existenþei, puterea îi
este pecetluitã de stânca în care-ºi are tronul.

Toiagul de fildeº este simbolul puterii sale
nepieritoare. Focul sacru pe care-l pãzea
odinioarã traducea superioritatea prin spirit ºi a
purificãrii prin ascezã. De altfel, apariþia magului
este legatã de mitul luminii, ca instrument al

cunoaºterii spirituale. Lumina (în primul
rând, lumina solarã) desemneazã
pãtrunderea în esenþa lucrurilor ºi
revelarea adevãrurilor ascunse.
Iniþierea este legatã de culoarea albã,
echivalentã a luminii. Izomorfie a
sacrului, albul devine un semn al
distincþiei celor ce le este permisã
comunicarea cu fiinþele superioare.
Însãºi  divinitatea supremã, cãreia i se
închinã magul, este un „Dumnezeu al
luminii”.

Cea mai mare parte a romanului
Creanga de aur este dedicatã misiunii
duble a lui Kesarion Breb, ales de
prorocul cel bãtrân sã devinã cel din
urmã Decheneu. Cãlãtoria lui Breb,
lungã ºi plinã de primejdii, are o valoare
iniþiaticã ºi trebuie înþeleasã, în primul
rând, ca dimensiune interioarã. Nefiind
încã un ascet, Kesarion trebuie sã
îndure asprimile vieþii sociale; în  acelaºi
timp, este dotat cu o mare putere de

pãtrundere dincolo de aparenþe, în esenþa
lucrurilor. Misiunea sa cuprinde douã etape
diferite, fiecare cu semnificaþii aparte. Purificarea
spiritualã a viitorului Decheneu nu se poate
realiza decât în climatul strãvechii civilizaþii a
Egiptului, o lume a emblemelor ºi a tainelor, a
cãror înþelegere nu era permisã decât iniþiaþilor.
Aceastã primã perioadã de ºapte ani nu poate fi
cunoscutã de profani ºi de aceea nu este
prezentatã. Breb va „pãtrunde” înþelesurile
piramidelor, ca simboluri ale forþei eterne a vieþii,
singurele care pot înfrunta superioritatea
„cerului”, cât ºi ale Sfinxului, emblema enigmei
veºnic nedezlegate ºi a eternului feminin: „Vei
sta cu mirare lângã leul uriaº, de piatrã, cu cap
de muiere, care strãjuieºte cãtrã hotarul pustiilor
Libiei ºi, ca sã-i afli taina, te vei coborî cãtrã apa
Nilului ºi vei bate la uºa templului pe care þi-l voi
numi ºi unde am bãtut ºi eu când eram ca
tine”.Dar iniþierea va fi completã numai dupã o
anumitã perioadã (probabil tot de ºapte ani),
petrecutã în Bizanþ. Autocunoaºterii ºi purificãrii
proprii, îi urmeazã cunoaºterea omului social,
privit în cadrul relaþiilor cu semenii. Învãþãtura
primitã  în „þara simbolului” îl va ajuta sã-i
înþeleagã pe oameni, adaptându-se vieþii sociale,
practice. La Bizanþ, va încerca sã desluºeascã
„taina” creºtinismului ºi va trebui sã depãºeascã
adevãratul obstacol al iniþierii sale, atracþia
Erosului. În tot timpul cãlãtoriei, Kesarion va
trebui sã stea sub semnul izvorului, ca simbol
al surselor înþelepciunii, al cunoaºterii
adevãrului, al straiului alb, semn al purificãrii, al
misiunii deosebite pe care o are de îndeplinit ºi
va respecta „legea muþeniei”. Aceastã iniþiere
este o jertfã: ea echivaleazã o moarte a fiinþei
umane, conceputã ca aparenþã exterioarã,
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urmatã însã de o interiorizare ºi o renaºtere
spiritualã. Într-un proces de iluminare, dobândind
un nou „eu”, Breb va deveni Kesarion,
abstrãgându-se în lumea esenþelor. Pleacã un
om ºi se întoarce un gând prin „desfacerea” de
tot ce era uman, material în alcãtuirea sa.
Kesarion va vedea lumea cu „ochii sufletului
sãu”. Intrarea în peºtera din muntele ascuns va
fi echivalentã cu intrarea în mit, deci în eternitate.

Dacã perioada de ºapte ani petrecutã în
Egipt nu poate fi prezentatã, apare însã popasul
lui Kesarion, însoþit de slujitorul Constantin,
reprezentant al ancestralitãþii dacice, în cetatea
Bizanþului. Cu acest prilej, cel care va intra în
mit trebuie sã se descopere în cadrul unei
societãþi bulversate. Kesarion Breb, iniþiat în
Egipt, se deosebeºte de lumea pestriþã a
Bizanþului, prin capacitatea de „a strãpunge
înveliºul lucrurilor”, ajungând la cunoaºterea
esenþelor. El stã acum sub semnul triunghiului,
simbol al perfecþiunii ºi indice al divinitãþii,
distanþându-se astfel de mulþimea care trãieºte
voluptatea clipei, limitatã fiind de condiþia
efemeritãþii. Este deosebirea dintre un om luminat
ºi neiniþiaþii din jurul sãu,dintre un iniþiat dotat cu
puterea divinatorie ºi oamenii obiºnuiþi: „Pãrea
singur în mulþime ºi ridicat deasupra ei”.
Kesarion este emisarul luminii ºi al frumuseþii
eterne în aceastã lume trecãtoare. Spre
deosebire de lumea esenþelor, a adevãrurilor
pãtrunse de luminã, Bizanþul, cetatea bogãþiilor
ºi a frumuseþilor lumeºti, a cerului oglindit de
oglinzile Propontidei, nu oferea decât aparenþa
unui paradis terestru. Viaþa socialã stã sub
semnul perisabilului, al efemerului; ea dã numai
iluzia fericirii, a frumuseþii, lumina exterioarã
ascunzând mizeria, suferinþa, intrigile, riscurile
de tot felul. Pe fundalul opoziþiilor luminã –
pulbere, tãcere – zvonuri, larmã, strai alb – strai
de purpurã ºi aur ºi, în ultimã instanþã, etern –
efemer, se ajunge la concluzia cã, tot ceea ce e
veºnic, sacru în civilizaþia patriarhalã devine
trecãtor, desacralizat în civilizaþia nouã, de tip
citadin, în care dominã patima puterii. Dar
Bizanþul va constitui cea mai importantã etapã
a iniþierii labirintice deoarece Kesarion  va atinge
adevãrata condiþie de ascet, renunþând la
senzualitate, prin sublimarea afectelor. Ca
supremã probã a iniþierii apare misiunea lui
Kesarion de a descoperi pe viitoarea
împãrãteasã a Bizanþului. Pe fundalul unui motiv
de basm (al Cenuºãresei) este aleasã Maria de
Amnia, întruchipare a frumuseþii eterne, care
pare predestinatã sã se îndrãgosteascã de
cãlãtorul „de la Egipet spre Dacia”. Cele trei
întâlniri dintre Kesarion ºi Maria stau sub semnul
imposibilului. Ei se descoperã ca douã fiinþe
complet deosebite, aparþinând la douã lumi
diferite. Maria va trebui sã-ºi urmeze destinul
de împãrãteasã a Bizanþului, iar Kesarion va
accepta voluntar sã renunþe la Eros pentru a
atinge treapta cunoaºterii absolute.

Maxima fericire, în cazul acestei iubiri
imposibile, nu se poate realiza decât în vis, sub

semnul amurgului ºi al Luceafãrului-de-Searã.
Lumina amurgului este aceea care asigurã
comunicarea tainicã, cu resorturi magice, dintre
cei doi îndrãgostiþi: Maria aflatã în grãdinile
palatului ºi Kesarion, sub astru, la þãrmul mãrii:
„O umbrã se desprinsese de la un þãrm
singuratic ºi venea pe luciul Propontidei cãtre
dânsa. Era o pãrere. Era o pãtrunzãtoare ºi
dulce otravã a întregii ei fiinþe”. Se ajunge la o
sublimare a sentimentului erotic, prin ridicarea
lui în lumea esenþelor ºi a luminii. Ajuns la
capacitatea de înþelegere absolutã, Kesarion are
revelaþia vinii de a fi intervenit în destinul unei
fiinþe pure, cãzutã pradã intereselor împãrãþiei.
Îºi propune o perioadã de ispãºire, prin ascezã,
ce corespunde celei mai puternice tensiuni
sufleteºti cãreia trebuie sã-i facã faþã. Simbol al
sentimentului vinovãþiei apare întunericul
infernului, al agitaþiei ºi al non-cunoaºterii. Mai
rãmân în luminã doar ochii ºi glasul:
„Desfãcându-mã de tot ce atârnã ºi întunecã,
m-am dus sã vãd numai cu duhul”. Pentru a se
elibera de acest întuneric al vinovãþiei ºi a o
elibera ºi pe  Maria, Kesarion trebuie sã-ºi
mãrturiseascã iubirea, printr-o destãinuire cu
semnificaþie catharticã. Destinele lor, superioare
celor în mijlocul cãrora trãiesc, le prezic
despãrþirea în aceastã lume. Viaþa celor doi este
o jertfã adusã iubirii: „Viaþa mãriei tale nu poate
avea rânduiala obiºnuitã a oamenilor celorlalþi.
Asemenea asupra mea stã o putere care nu-mi
îngãduie sã rup legãmintele ce-am fãcut”.
Despãrþirea lor înseamnã ºi „desfacerea” de
ultimele semne ale trãirii aparente în societate,
de amãgirea propriului trup. Pierderea
aparenþelor duce însã la gãsirea esenþelor.
Creanga de aurCreanga de aurCreanga de aurCreanga de aurCreanga de aur nu mai trimite la o realitate pur
materialã, devenind un adevãrat mit ce
întruchipeazã sentimentul iubirii veºnice,
indiferent de spaþiu ºi de timp, sublimatã în spirit,
cu valoare purificatoare. Iubirea senzualã este
înlocuitã cu ideea de iubire, eternul ia locul
efemerului, drama se interiorizeazã. CreangaCreangaCreangaCreangaCreanga
de aurde aurde aurde aurde aur e sentimentul ce-i va ajuta pe cei doi sã
se ridice în lumea esenþelor: „Iatã, ne vom
despãrþi. Se va desface ºi amãgirea care se
numeºte trup. Dar ceea ce e între noi acum,
lãmurit în foc, e o creangã de aur care va luci în
sine, în afarã de timp”. Simbolul crengii de aur
poate fi extins ºi asupra destinelor profesorului
Stamatin ºi al magului, traducând sentimentul
deþinerii adevãrurilor veºnice ce nu pot fi înþelese
decât printr-o continuã retragere în trecut, în mit.
Este un simbol fundamental al cãrþii care poate
fi  corelat cu mitul luminii, cu numãrul de aur ºi
cu floarea de gheaþã. Ceea ce le uneºte este
acelaºi sentiment  al eternului ºi al gãsirii
esenþelor.

Roman emblematic, cu o structurã
ezotericã, Creanga de aur propune o lume în
care istoria alunecã în mit pentru a-ºi pãstra
întreagã, nealteratã, lumina, cu scopul regãsirii
armoniei primordiale.
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PrologPrologPrologPrologProlog
Zilele trecute au crescut în egoism. Fiinþa

mea nu a încercat nicicând sã vorbeascã atât
de mult cu sinele sãu plãpând. Mi se pare absurd
cã în alte dãþi nimeni din mine nu a cãutat sã se
simtã ca acum. Am fost obositã de alþii ºi m-am
anihilat. Primul eu a fost degenerat de oameni.
Pentru mine, oamenii au fost gunoaie, dar în mine
s-a gãsit apoi gunoiul. Nu am receptat nimic pânã
ieri, iar dacã am simþit ceva, e pentru cã mã
trezeam obsedant în fiecare dimineaþã ºi mã
dedam / dedicam supravieþuitului. Nu am fost
nicicând mai atrasã de mine decât sunt acum ºi
simt cum orele care urmeazã vor veni ca sã îmi
pun aceleaºi întrebãri ºi ca sã rãspund mai lung/
amplu. Dacã nu, mai ambiguu ºi mai pierdut de
mine, pentru cã din nou mã anihileazã gunoiul.
ªi tot ce ºtiu acum e cã acel gunoi îl reprezintã
nu oamenii, ci numai eu, în camera mea, cu ochii
mei ºi... ah! nu te mai anihila!

Aºa cã eu am fost tot rãul (din mine). Am
cãutat oameni ºi gunoi ºi m-am aruncat pe mine
în gunoi.

A mai existat cineva în afarã de mine
care sã nu trãiascã numai pentru el? În niciun
caz nimeni nu a cãutat fiinþarea în alþii cu
implicarea în oameni aºa cum am fãcut eu. Eu
am trãit numai pentru mine ºi e lucrul cel mai
odios cu putinþã, pentru cã eºti inutil ºi priveºti
cum rezerva asta þi-a fost datã numai þie, ca sã
trãieºti normal pânã la o vârstã ºi apoi sã îþi dai
seama cât de nul eºti. Nu mã vãd ca pe o fiinþã
utilã Pãmântului, nu îi pot aduce nici un folos,
pentru cã din mine curge numai rãu ºi mizerie.
Dacã mai adaug ºi egoismul, pot doar filologic
sã îndulcesc centrul meu. E cea mai execrabilã
descoperire pe care am fãcut-o pânã acum ºi
se adânceºte ca un cancer în acest corp
imaterial, odios. Nu se numeºte doar forþã a

egoismului ºi cult al eului, ci e ca ºi când am
inventat o nouã rasã ºi singurul membru al ei
sunt eu, în groapa asta de vinil. De fapt, cred cã
asta se ºi întâmplã cu organismul meu
detestabil. Toate forþele porneau din mine ºi îi
cãutau pe alþii ºi nu pe sine.

În mine s-au ascuns toate durerile ºi
dacã organismul le-a acceptat, atunci ºi creierul
s-a stins în durere. De suflet sã mai spun ceva?
Am (e)mers din mine, valorizând bolile ºi
credinþele ºi mobilele altora în depersonalizarea
abruptã pe care mi-o construisem brusc, ca ºi
când plonjasem într-o eternitate a suferinþei ne-
primirii eului primar. Dacã mutaþiile altora au fost
vecine cu mine ºi au devenit treptat eul meu
meschin, murdar (nici mãcar sã facã parte din
mine, ci sã fie!), eu am continuat sã mã nasc în
oameni. E prima „necontradicþie” pe care o scriu
în acest mod. Oamenii m-au acaparat fãrã ca
eu sã îi acaparez ºi nimeni nu s-a împotrivit. De
fapt, cam toþi în afarã de mine. Pânã la eurile

grafica: Andra Drãgangrafica: Andra Drãgangrafica: Andra Drãgangrafica: Andra Drãgangrafica: Andra Drãgan
clasa a X-a Cclasa a X-a Cclasa a X-a Cclasa a X-a Cclasa a X-a C

REVISTREVISTREVISTREVISTREVISTAAAAA NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ nr nr nr nr nr. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40 4343434343

ESEUESEUESEUESEUESEU



IntroducereIntroducereIntroducereIntroducereIntroducere
În sevele fiecãrui om stã ascunsã dorinþa

de a fi inclus în destinul umanitãþii, indiferent de
modul cum îºi propune sã o facã. Dacã absurdul
vieþii întrece existenþa acestuia prin maniera în
care îi propune sã trãiascã, sã iasã din neantul
netulburãtor ºi netulburat al inexistenþei, sã se
fiinþeze ºi sã pãtrundã în timpul trãirii ca
organism, formã fizicã, se cere anularea parþialã

Subunitatea ca lege a existenþeiSubunitatea ca lege a existenþeiSubunitatea ca lege a existenþeiSubunitatea ca lege a existenþeiSubunitatea ca lege a existenþei
Transformarea, (re)devenirea Haosului în Cosmos, într-o ordine definitã prin desfacerea

Unitãþii ºi crearea lucrurilor independente, individuale, pseudo-de-sine-stãtãtoare, care pot fi
vizualizate ca alte unitãþi aparþinãtoare lor însele, se transpune în ieºirea Eului din materie, în
individualizarea acestuia, în realizarea singularitãþii fiinþei. Înfãptuirea individualitãþii are loc prin
aºezarea Subunitãþii (a Unitãþii refãcute) paradoxal, în altã Subunitate, de exemplu, pãmântul ºi,
astfel, individualitatea absolutã se retrage, fãcându-i loc personalului-independent. Dacã Eul este
influenþat de pãmânt, dacã el este aruncat într-o zonã unde se întâlneºte natura, este evident cã el
va fi refiinþat în elemente vegetale ºi cã Subunitatea sa va fi formatã ºi din alte Subunitãþi.

Aceastã descompunere a materiei presupune existenþa unui eu ºi în Subunitãþile din afara
fiinþei umane, în cele vegetale, animale, cosmice ºi acvatice. Individualitatea reþine alte
individualitãþi, aºadar nu mai este “individualã”, nu mai existã ca individualitate, ci ca substanþã
cuprinzãtoare de mai multe individualitãþi. Totuºi, se pãstreazã un Personal, o fiinþã unicã a
Subunitãþii care, pentru continuarea existenþei materiei divizate, trebuie sã trãiascã, sã nu moarã.
Sucombarea acestei unicitãþi se traduce prin anihilarea fiinþei (întregi), prin (sin)ucidere. Singurul
scop al fiinþei care nu suferã peste mãsurã, care nu îºi doreºte sinuciderea, este sã îºi continue
trãirea ºi individualitatea.

Aºa cum afirma Cioran: „nu te poþi duce niciodatã la nimeni. De aceea,nu te pot iubi decât
munþii, marea ºi muzica. Sã trãieºti cu mii de oameni în jurul tãu ºi sã îþi dai  seama cã te învârþi
într-un <<nimeni>> multiplicat, inutil ºi dezgustãtor.” Fraza reprezintã sinteza ideei de includere a
Eului în aceste Subunitãþi, autosesizându-se realizarea compactã a acestuia în prezenþa unei
stãpâniri exterioare care permanent vrea sã multiplice restul.

detestabile, mincinoase, cu mutaþii omogene, nu
am vãzut prea mare suferinþã în mine, decât cã
nu atrãgeam alte organisme. Am fost un animal.
De-abia acum mi-am descoperit boala ºi nu o
mai pot ascunde, pentru cã e mai mare decât
mine, orice ar însemna asta, în capitol material
sau spiritual. Nici mãcar prin contorsionism nu
o pot evacua din acest corp trufaº. Oricâte
camere albe aº avea în care sã încerc sã îmi
revin, sã îmi regãsesc eul meu, trecutul nu l-aº
putea ºterge, pentru cã asemenea forþe nu am
deþinut ºi nu voi deþine nicicând. Nimeni nu îmi
dã puteri, pentru cã eu trãiesc numai pentru mine
ºi acum devine iar totul o contradicþie ucigãtoare
cu care nu mã pot lupta ºi durerile continuã în
mine ºi în organismul meu întreg fãrã centru.
Poþi sã iei totul, pentru cã oricum nu am nimic,
eu care trãiesc numai pentru mine! Dacã e
posibil sã am ori sã obþin ceva, se va afla imediat
pe podea, pentru cã boala aruncã totul cu o
nedepãºitã vitezã în afara mea, aºa cã eu nu
deþin nimic. Cum s-o numesc? Rasa mea?

a nulitãþii vieþii (exceptând sensul religios, al mântuirii fiinþei umane). Nu se impune decât interesul
pentru celelalte organisme, care poate duce, la final, la un dezinteres total faþã de acestea. În
urma unui eºec, organismul, obosit de depersonalizarea continuã, refiinþarea pentru acapararea
celorlalþi ºi, în total, la automutilarea Eului sãu, distruge orice dorinþã de a trãi cu alþii ºi se
concentreazã pe fiinþa sa absolutã: cum de poate trãi, când trãieºte, în ce mod îºi înþelege rostul
ºi cum conlucreazã el în lumea totalã cu ceilalþi.
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În esenþa firii ºi a creãrii Subunitãþilor, se

aflã încercarea de a afla dacã un organism se
poate realiza ca independent, dacã poate
sucomba întregul minus fiinþa lui pentru
„absolutizarea” independenþei, pentru
concentrarea pe propriul Eu. Întrebarea
principalã este dacã putem numi utile existenþele
celorlalte Subunitãþi, dacã acaparãrile
Non-personalului  cuprinderea în Personalul
fiecãreia au un rost în aceastã îngrozitoare
supravieþuire.

Individualitatea începe odatã cu crearea
Cosmosului ºi aruncarea materiilor în celelalte
materii. Dacã iniþial se considerã digerabilã
aceastã fiinþare în eulmeu ºi participarea la
ampla creaþie formatã de diviziuni se vede ca
inutilã, în timp, Eul simte nevoia sã ºtie cã e
vãzut, cã alt Eu depinde de el, în virtutea
necesitãþii de a cunoaºte restul, de a vedea cum
trãiesc celelalte Euri în comparaþie cu natura sa.
Compararea devine absolut necesarã atunci
când vine vorba de înþelegerea propriei
Subunitãþi ºi de evaluarea acesteia în procesul
de cunoaºtere. Este necesar doar Eul-meu?
Poate exista o naturã fãrã o altã naturã? Poate

un singur Eu sã trãiascã, în absenþa altor
Subunitãþi, sã existe o singurã Subunitate?
Traseul descris ar duce la echivalenþa Unitãþii
cu Subunitatea, în final, dacã existã un singur
Eu, Eul acela este Unitatea, Haosul, ceea-ce-
exista-înainte-sã-se-creeze-Cosmosul, ceea
ce nu poate fi descris decât printr-un singur
cuvânt: Unicul. Dacã singurul Eu care trãieºte
este Unicul, Marea Materie,  Marea Aglomeraþie,
atunci este evident cã Eul trãieºte în Eu sau
Unicul în Unic, ceea ce este neînchipuitul fãrã
margine.  Totodatã, crearea este imposibilã,
diviziunea a ceea ce exista înainte sã se creeze
Cosmosul duce la împãrþirea în nimic, cu alte
cuvinte, nedivizarea, pãstrarea Haosului… este
posibil ca Eul sã fie Haos? Materia sã fie ne-
materie? Nu. Consecinþa absolutã este cã nu
se poate trãi doar în Unitatea Eului, cã
independenþa absolutã se valorizeazã ca
imposibilã, acest lucru având ca efect
dependenþa de alte sub-materii.

Kobo Abe afirma în romanul „Bãrbatul-
cutie” cã: „În a vedea e dragoste, în a fi vãzut e
oroare. Chiar dacã vrei sã rabzi, parcã-þi vine
sã mârâi arãtându-þi dinþii. Dar numai pentru cã
vezi, nu înseamnã cã eºti fiinþã umanã. Dacã
cel care a fost vãzut îþi întoarce privirea,
înseamnã cã acela care a vãzut devine, la rândul
lui, cel vãzut.” Cultivarea acestui concept duce
la evidenþierea naturalului din faptul cã Eul este
individual, dar dependent de rest, privit fiind ca
interfaþã între individualitate ºi Haos.

Gnozia „fericeºte” umanul ºi aduce
perceperea pluralului, comparaþia, absorbirea
Eului în materia divizatã. Receptând exteriorul
ºi asiguratã cã ceea ce a  fost creat, ordinea ºi
tot teritoriul posedat de alte non-entitãþi se
manifestã la fel ºi diferit, Subunitatea deþine
veleitatea de a afla cum de existã altã
individualitate în afara ei. Pânã la urmã, ieºirea
eului din materie (din Haos în Cosmos) este
prima mutaþie suferitã dacã eul ºi fiecare
Subunitate trebuie sã se menþinã în aceastã
formã a creaþiei, este posibil ca o altã mutaþie
sã fie necesarã. “Devenirea”, realizarea,
înfãptuirea individualitãþii reprezintã prima mare
greºealã “a” omului: de aceea omul este mic,
neputincios sau nu e putincios în toate, fiindcã
el se catalogheazã ca o parte din materia aflatã
într-o stare de deplinãtate. Dacã totul e greºealã
ºi creaþia e inutilã, atunci pentru “reperfecþionare”
este nevoie de o a doua mutaþie: unirea
individualitãþilor.

Depinde de fiecare cum percepe
aceastã unire/reunificare: întrupare a tuturor
individualitãþilor, alipire a douã Subunitãþi,
acapararea se autoimpune, iar traseul
individualitãþii devine o metamorfozã a spiritului.
De la individualitate, eu propriu, Personal,
posedare-a-ceea-ce-este, Eul concepe
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a) Diferenþa dintre Eul “Nul” ºi Eul “Plãcut”

Coborând din aceastã absenþã a unui
sens cunoscut al personalitãþii, al vreunui
principiu al înaintãrii, duelul dintre Eul primordial
ºi ceea ce definºte omul ca om este o
abstracþiune a suferinþei. Dacã Eul ar fi doar Eu,
dacã ar fi doar materia sa atot- ºi auto-
cuprinzãtoare, atracþia între Subunitãþi ar fi de
neatins. Însã utopia se manifestã, iar Imanentul
din Eul “Nul”, din Eul care este doar Eul sãu ºi
care se deþine doar pe el se aboleºte. Suferinþa
neintegrãrii Eului este cea mai mare dintre toate
cele posibile. În absenþa integrãrii, se poate vorbi
de unire? Pentru a aduce în discuþie iubirea, este
nevoie de atracþia a douã „individualitãþi”, în final,
ceva comun susþine asemãnarea cauzatã de
mutaþie. Acesta este Eul “Plãcut”, cãruia îi
urmeazã acapararea naturii.

Unic fiind iniþial, despãrþit prin spiritul sãu
propriu, individual de restul  materiei, este
evidentã nevoia de acest rest care, dupã creaþie,
a fost mutat din Unicitatea Absolutã. Nevoia de
non-eu (sau, superior, de existenþa primordialã)
implicã nevoia de acesta, de unire. Cãutând sã
se dizolve acest eu aparent inutil, se tinde spre
anularea rupturii realizate prin clasificare.
Materia divizatã este o fiinþã sau ne-fiinþã
staþionarã, un Eden rãu prin faptul cã fiecare
Subunitate stã izolatã de celelalte. Este evident
sedentarismul, starea de indolenþã impusã de
necãutarea non-eului. E un Paradis impropriu,
nimeni nu a fãcut nimic ca sã îl merite, toþi au
rãmas în acelaºi loc, nu au dezvoltat nimic, iar
„binele” suportã aceastã abstinenþã de la
miºcare. În principiu, totul pare a fi inutil:
desfacerea Unicului a adus un nimic perpetuu,
deci prin ce îi este superioarã aceastã ordine
Haosului de dinainte? La fel se putea “trãi” ºi

depersonalizarea ca singurul mod de
autorealizare, de intrare în lumea creatã. Iatã
aceastã mutaþie, genezã sau regenezã a unitãþii
posedate, care vorbeºte despre o “de-“/”re-
facere: dacã Eul se depersonalizeazã,
înseamnã cã a deþinut în amplul sãu registru
valori, emoþii, caractere unice care îi aparþineau
lui ºi numai lui sau care l-au fãcut sã fie El. Apare
o a doua întrebare: Eul a avut oare ceva al Lui,
care sã îl diferenþieze de rest, ceva care sã fie
în mod absolut al lui ºi numai al lui? Interiorul
oricãrei Subunitãþi cuprinde o evidenþã a vieþii,
de la creaþie pânã în fiecare moment în care Eul
începe sã se analizeze, sã se autocuprindã, iar
tot ceea ce traverseazã bariera Haosului se aflã
în afara individualitãþii. Compunerea eului deþine
un singur lucru: Eul însuºi. De aici ºi pânã la
înaintarea în viaþã, Eul primeºte mutaþiile non-
fiinþei sale, aburii Unitãþii deficitare.

înainte, în aceeaºi staþionare eternã. Din moment
ce creaþia, desfacerea, clasificarea a fost
realizatã, trebuie sã existe o comparaþie între
cele douã stãri, între cele douã “timpuri”: inutilul
nu se probeazã. De ce sã existe ceva inutil?
Inutilul ar fi inutil ºi ar da naºtere unei inutilitãþi
absolute, unui consum de energie (inutil). Prin
urmare, nemiºcarea are ca bazã inutilul.
Aceastã stare de imobilitate impune neconsumul
de energie sau nematerie, nehrãnirea, nesetea.
Ori totul creat e moartea. Nu se poate crea aºa
ceva. E o suferinþã continuã unitatea, nulul non-
eului.  Materia proprie nu are nici un folos.
Stabilitatea aceasta este o moarte prin viaþã. ªi
chiar dacã mutaþia produsã de rest poate duce
la depersonalizare, la automutilare, ea conduce
tot la sucombarea unor valori neaparþinãtoare
nouã de la început (sau a multora dintre ele).
Aºa cum traduce Milan Kundera, non-existenþa
eului este o durere cumplitã: „Temelia eului nu e
gândirea, ci suferinþa,  simþãmântul cel mai
elementar dintre toate. În suferinþã nici pisica nu
se poate îndoi de eul ei unic, de neînlocuit. În
suferinþa acutã lumea dispare ºi fiecare dintre
noi rãmâne singur cu el însuºi. Suferinþa e
universitatea egocentrismului.”

Dacã singurãtatea este realitatea eului,
atunci acaparerea restului este idealul. Anularea
morþii, a suferinþei prin eul pur cuprinde fiinþarea
în altceva, fiinþarea altcuiva. Apropierea odatã
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înfãptuitã, refacerea eului cheamã
individualitatea altei Subunitãþi, inundarea
propriei fiinþe cu o altã materie.

b) Mutaþia propriu-zisã

Teama de moarte ºi anihilare, de
inconºtienþã a existenþei proprii crescândã,
unirea cu o altã Subunitate intervine în aceastã
uriaºã ecuaþie a amânãrii suferinþei. Diferenþiate,
douã Subunitãþi se atrag pentru cã se concepe
utilitatea celeilalte, prima fiind cea de ucidere a
suferinþei; respectiv o Subunitate vede în alta
necesitatea, utilitatea, nevoia absolutã, cãutând
unirea.

Unirea presupune posedarea, dar mai
întâi obþinerea valorilor observate la o altã
Subunitate. Prin observaþie, fiinþa se proiecteazã
ºi îºi creeazã idealul. Ca ideal, mutaþia impusã
de depersonalizare, de ieºire din eul meu susþine
„veºnica” trãire a omului, cel puþin, în dorinþa de
a anula realitatea. Prin faptul cã  se renunþã la
individualitatea sa ºi se hotãrãºte sã pãtrundã
într-o mulþime de individualitãþi imprimã procesul
de refacere a fiinþei, ceea ce cuprinde captarea
altor Subunitãþi, apoi acapararea, ce înseamnã
atragerea celorlalte Euri prin componenta
principalã: totalitatea trãsãturilor unei Subunitãþi.

Dacã se împrumutã un caracter al unei
existenþe exterioare, e pentru a demonstra cã
nu suntem singulari, singuri, despãrþiþi de rest,
ci Subunitatea „lucreazã” pentru construirea ei.
În fapt, pe mãsurã ce se furã trãsãturi proprii
altor individualitãþi, unicitatea Eului este anulatã.
Nimic nu mai este propriu, nimic nu mai este
adevãrat. Întreaga materie divizatã e un fals ºi
un furt continuu care poate fi condamndat ºi
închis numai prin moarte. Dacã Eul îºi tot
înfãþiºeazã trãsãturi ale altor Euri, este evident
cã în fiinþa sa nu existã numai el, ci ºi acele Euri.
Ar fi îngrozitor ºi greºit sã spunem cã acest
împrumut/furt continuu nu are ºi o parte pozitivã,
însã aici intervine întregul Eului, pãstrarea sa.
E bine sã devinã fiecare Subunitate o naþiune
de valori improprii? E benefic, salvator faptul cã
Eul se dezintegreazã, cã individualitatea sa este
anulatã? În fapt, de ce sã nu putem fi mai mulþi
“noi”, de ce sã nu existe fiinþe identice astfel?

Problema apare atunci când Eul este
automutilat, când el îºi dicteazã paºii spre
depersonalizare ºi acceptã aceastã moarte a
Personalului. În paralel, ne putem închipui pe
cineva, care sperã cã prin scoaterea mai multor
organe, va putea pãstra o singurã componentã
a lui (consideratã de el mai importantã) ºi o va
putea hrãni ºi îngriji mai mult. Depersonalizarea
este un fapt cumplit, care aduce cu sine o
moarte temporarã. Fiinþa îºi pierde din
autenticitate, îºi poate vedea suferinþa, lungul
proces de acceptare ºi acaparare a celorlalþi.

Suferinþa este evidentã prin capacitatea acesteia
de a-ºi privi non-eul, restul împrumutat doar
pentru integrare ºi acaparare. Cuprinsã de
confuzie, neînþelegere a ceea ce este,
contorizeazã depersonalizarea ºi încearcã sã
se întoarcã la ceea ce a fost, anume unicul prin
ea însãºi. Pot fi pãstrate ºi caractere ale altor
Subunitãþi, dar o posibilã concluzie este
urmãtoarea: cã fiinþa aceasta trebuie sã trãiascã
doar pentru ea însãºi, cã acapararea altor
submaterii este, cel puþin momentan, imposibilã.

Subordonat, aºadar, altor individualitãþi
ºi subordonând altele, eul meu rezumã întregul
în ceea ce a spus ºi Schopenhauer: „Nimeni nu
poate fi aºa cum este decât atunci când se aflã
singur; prin urmare, cine nu iubeºte singurãtatea,
nu iubeºte libertatea, cãci liberi suntem numai
când suntem singuri.”

În final, ne punem întrebarea pe care
Kobo Abe o integra în “Femeia nisipurilor”: “[…]
poate fi oare consideratã stabilitatea o condiþie
absolut indispensabilã pentru existenþã?” Dacã
reluãm conceptul depersonalizãrii, drumul de la
individualitate la mulþime de individualitãþi,
mutilarea Eului, rãspunsul la întrebare ar fi
afirmativ. Însã  cum dualitatea individualitate-
non-individualitate/mulþime de individualitãþi
cuprinde confuzia ºi contrazicerile multiple în
care trãieºte, rãspunsul se poate împãrþi pe douã
coordonate: cea a susþinerii ºi cea a negãrii.
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Bucureºti

În 1917, Marcel Duchamp înscrie la expoziþia „Societãþii
Artiºtilor Independenþi” din New York, sub pseudonimul R. Mutt o
lucrare pe care a intitulat-o „Fântâna”. Aceasta este respinsã ºi,
mai apoi, rãtãcitã, deºi Duchamp era membru fondator al Societãþii,
deºi expoziþia se dorea extrem de liberã, deºi „Fântâna” era un
lucru pe care toatã lumea îl cunoºtea. Mai târziu, lucrarea avea
sã fie recunoscutã ca un punct de cotiturã în istoria artei, iar Marcel
Duchamp avea sã fie declarat cel mai influent artist al secolului
XX.

„Fântâna” nu este altceva decât un urinoar întors, semnat
ºi datat neglijent. Deºi astãzi au rãmas doar imagini ºi replici ale
acesteia, prefer sã folosesc timpul prezent pentru cã ea este mai
mult un obiect mitologic decât unul fizic. Este emblema unei mutaþii
impresionante, paradoxale ºi aventuroase - un readymade.

Conform Dictionnaire abrégé du surréalisme, readymade-
ul este „un obiect obiºnuit ridicat la rangul de operã de artã prin
simpla alegere a unui artist”. Pare cel mai simplu ºi mai absurd
gest – sã iei un obiect de porþelan dintr-un magazin cu instalaþii
sanitare, sã-l aºezi invers, sã-l înscrii la o expoziþie. Dar la o
privire mai atentã, gestul este incredibil de complicat în simplitatea
lui ºi la fel de logic, pe cât de absurd.

La începutul secolului, modul în care arta a fost fãcutã ºi
perceputã s-a schimbat radical: simbolismul
narativ, corectitudinea anatomicã, materialul unic,
ideea de frumos – toate acestea au fost puse
sub semnul întrebãrii, negate cu vehemenþã ºi
cu ironie de artiºtii avangardei. Dar Duchamp a
ieºit mult în afara tablei de joc ºi a inventat ceva
cu totul nou: a dezvoltat conceptul de readymade
din nimic, creaþia sa nu se bazeazã pe niciun
precursor. O asemenea realizare la începutul
secolului douãzeci este impresionantã. El a creat
zece readymade-uri asupra cãrora nu a
intervenit, „obiecte pure a unei singure alegeri”,
aºa cum le defineºte Hector Obalk (dintre care
meritã menþionate ºi Roue de bicyclette ºi Porte-
bouteilles). În aceste lucrãri, receptorii au gãsit
rãspunsuri la întrebãrile pe care erau obligaþi sã
ºi le punã: ce e arta? cine face artã? cine e un
artist? etc.. Rãspunsurile sunt, desigur,
paradoxale. Pe de o parte, readymade-urile par
a declara cu certitudine cã arta e o convenþie,
definiþiile ei sunt flexibile, artistul, cu biografia lui,
cu sentimentele lui n-are nimic de-a face cu ea,
cã arta este în ochii privitorului. În acelaºi timp,
în momentul în care diferenþa dintre sculpturã ºi
obiectul din magazin nu apare dacã priveºti
obiectul din punct de vedere fizic, privitorul este
nevoit sã ia în considerare mintea artistului.
Oricât de multã biografie este într-un roman,
oricât de fidel este un autoportret, acestea pot fi
privite fãrã a le lua în considerare autorii ºi ele
nu îºi pierd din frumuseþe sau semnificaþii. Dar
dacã materialul din care este creat readymade-

ul este alegerea artistului, cum poate fi acesta
ignorat? Readymade-ul nu este un obiect
misterios, a cãrui enigmã ar trebui sã ne bântuie.
El este intenþionat ºi pune întrebãri - subversive
-  despre condiþia artei înseºi. Împreunã cu
autorul sãu, îl aruncã pe cel care doreºte sã-l
înþeleagã într-un labirint cu totul nou, în care
variantele        n-au nimic de-a face cu punctele
cardinale, în care firul Ariadnei e fãcut din baloane
de sãpun ºi paradoxal, care când se sparg, te
împroaºcã cu ironie.

Acceptarea readymade-ului ca operã de
artã este ºi ea paradoxalã: înseamnã, pe de o
parte presupunerea faptului cã diversele atribute
tradiþionale ale operei de artã – contemplarea,
compoziþia, stilul, meºteºugul, expresia, gustul,
frumuseþea etc. – devin, brusc, irelevante. Pentru
cã „Fântâna” este, pânã la urmã, un pisoar
cumpãrat.  Pe de altã parte, privind atât
readymade-urile, cât ºi notiþele lui Marcel
Duchamp despre acestea, prin care explicã
procedee ºi criterii de alegere, Hector Obalk
gãseºte în acestea compoziþie, manierã,
meºteºug, stil, expresie, gust, frumuseþe, dar ºi
umor, joc, profunzime ºi isteþime. E cinstit, spune
Obalk, sã le numim artã. Manfred
Schneckenburger merge pânã într-acolo încât
sã afirme faptul cã celebra „Fântânã” nu este
complet detaºatã de arta care o precede, cã
simetriile sale convex-concave sunt o parodie
sau chiar o reabilitare a formelor clasice, cã ele
evocã rotunjimile moi ale corpului feminin.
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Dacã suntem de acord cu faptul ca
readymade-ul este inseparabil de mintea
artistului care l-a ales, atunci putem argumenta
faptul cã afirmaþia lui Schneckenburger este cu
totul eronatã, la fel cum sunt toate raþionamentele
care þin cont  de receptarea prin simþuri. „În cele
din urmã, nu trebuie privit, spune însuºi Marcel
Duchamp. Nu conteazã aspectul vizual al
readymade-ului, ci simplul fapt cã existã...
Vizualul nu mai este un criteriu: readymade-ul
nu mai este vizibil, dacã pot spune asta. E
materie gri. Nu mai este retinal.” Acesta este
motivul pentru readymade-urile sale nu au fost
expuse foarte mult timp, erau pãstrate în atelierul
artistului ca obiecte de contemplaþie. Subliniem,
încã o datã, paradoxul, care evidenþiazã o altã
mutaþie adusã de Duchamp: o picturã este o
picturã pentru cã este pictatã, o sculpturã este
o sculpturã prin faptul cã s-a operat asupra unui
material prin procedee specifice sculpturii. Dar
un readymade nu este un readymade dacã el
nu poartã asupra sa anumite detalii contextuale
din care sã rezulte foarte clar: „acesta este un
readymade”. Dacã nu este expus, el nu existã.
Un pieptene, un suport de sticle sau un urinoar
devin artã doar dacã cineva se raporteazã la ele
ca atare. De aceea ne intereseazã povestea
„Fântânii”.

„Fântâna” nu a fost primul readymade al
lui Duchamp ºi nu a fost prima operã de artã
care a scandalizat societatea politicoasã. Istoria
sa e complicatã, lipsesc  detalii ºi explicaþii. Se
pare cã Duchamp a folosit un pseudonim pentru
a testa libertatea artisticã pe care ºi-o aroga
„Societatea Artiºtilor Independenþi”. Dupã ce
lucrarea a fost refuzatã, Duchamp a declarat:

„Nu este important dacã domnul Mutt a fãcut sau
nu fântâna cu mâinile lui. El a luat un obiect
cotidian obiºnuit, l-a aºezat astfel încât utilitatea
sa a dispãrut sub un titlu nou ºi sub un nou punct
de vedere – a creat un gând nou pentru obiect.”
„Fântâna” nu a însemnat numai a pãcãli
societatea artisticã în numele libertãþii. Un urinoar
a fost metamorfozat într-o operã de artã. Nu mai
era ce a fost pentru cã Duchamp l-a deconectat
(la propriu ºi al figurat) de contextul sãu obiºnuit
– toaleta. Oamenii nu se mai raportau la el di-
rect, printr-o relaþie funcþionalã, ci prin una
simbolicã. Acele amintiri sau senzaþii erau în
continuare conþinute de obiect, dar acesta gen
era acum o gamã întreagã de noi înþelesuri,
bazate pe jocuri de cuvinte, simbolismul corpului,
probleme ale filosofiei artei. Aceastã lucrare este
ireductibilã, nimic nu exploreazã profunzimile mai
complet, mai subversiv, mai resonant, mai ironic.
În timp ce obiectul este cu totul static, conceptul
sãu ca operã de artã îi conferã o dimensiune
dinamicã. Aºa cum o persoanã nu este numai
un corp, ci un corp cu o minte, „Fântâna” nu este
numai un urinoar, ci un obiect activat în minþile
noastre prin faptul cã este o operã de artã. Mai
mult, dacã acceptãm faptul cã readymade-ul
este artã numai dacã este expus, atunci pentru
cã fântâna este un pisoar, instalarea lui într-o
galerie de artã transformã galeria într-o toaletã
în aceeaºi mãsurã în care pisoarul este salvat
din galerie ºi ridicat la gradul de sculpturã.

O fântânã poate însemna originea a
orice, a regenerãrii, a subversiunii ºi a confuziei
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Mi-au servit drept surse Schnekenburger Mark -  „Sculpture” în „Art of the 20th Century”, vol II, Ed. Tachen,
2005 ºi internetul, care deþine informaþii numeroase ºi despre Marcel Duchamp, ºi despre „Fântâna”.

în acest caz. Pentru cã arta fãrã pretenþii („low
art”) a devenit artã înaltã ºi invers ºi nimeni nu
mai ºtie ce înseamnã aceºti termeni. În asocierea
dintre „high” ºi „low art” rezidã o parte din puterea
sa enigmaticã. Prin „Fântâna”, Duchamp a
devenit pionierul acestor concepte, precum ºi
celor de artã minimalistã, artã conceptualã, body
art, arta ca luare de poziþie filosoficã, arta ca
provocare. Toate au devenit punct de sprijin
pentru practica artisticã de avangardã ºi continuã
sã influenþeze major ºi arta secolului XXI. ªi lista
poate continua.

Mutaþiile lui Duchamp în modul de
percepþie a artei ºi în ceea ce priveºte modurile
artistice de producþie au deschis modernismului
calea spre explorãri speculative, în timp ce a
fãcut loc esteticii aproprierii pe care se bazeazã
postmodernismul. Manfred Schneckenburger a
încercat sã schiþeze o listã a artiºtilor care au
recunoscut influenþa lui Duchamp, sunt foarte
mulþi. Se poate spune, dintr-o anumitã
perspectivã, cã arta instalaþiilor îºi are originea
în arta lui Duchamp. Obiectele asamblate ºi
acumulãrile au extins orizontul objet trouve.
„Fântâna” poate fi considerat momentul zero. În
1917, sã te întrebi ce este arta aºezând un obiect
prozaic într-o galerie era un act inovator ºi
curajos. Faptul cã în zilele noastre este ceva
previzibil se datoreazã lui Marcel Duchamp. Dar pe cât de puternic este focul de armã,

pe atât de puternic este ºi reculul:  începând cu
perioada interbelicã ºi pânã astãzi, readymade-
urile lui Duchamp au fost luate drept carte
blanche pentru „se poate orice”, pentru gesturi
gratuite ºi iconoclaste bazate pe ideea cã, în urma
efectuãrii unei alegeri, orice obiect obiºnuit poate
fi dus într-o galerie si transformat într-o operã
de artã. Muzeele au acceptat faptul cã nu se
poate ºti ce e artã ºi ce e o ºurubelniþã pe
postament. Clement Greenberg considerã cã
mutaþia Duchamp nu a fost pe atât de dãunãtoare
pe cât s-ar putea crede. El remarcã tendinþa
artiºtilor de a produce artã fãrã raportare la
judecata esteticã, în speranþa cã, evadând din
tirania gustului, dar rãmânând totuºi în contexul
artei, anumite nãscociri vor cãpãta valoare ºi vor
intra în istorie. „Pânã acum, speranþa aceasta
s-a dovedit a fi iluzorie” afirmã Greenberg.
Trebuie þinut cont de faptul cã, „atunci când alþi
artiºti îmbrãþiºeazã principiul readymade-ului,
ideea se detaºeazã complet de obiectele istorice
ºi devine altceva”, explicã  Dieter Daniels. „Astfel
este ilustratã perfect ideea lui Duchamp cã arta
este în ochii celui care o priveºte. Influenþa
extraordinarã a readymade-ului poare fi înþeleasã
doar ca o permanentã redefinire a înþeleslui sãu”

Pe post de concluzie: „This whole bloddy
revolutionary, contradictory century has basically
been a big Duchampian-Beckettian burlesque”
(Brook Adams)

ilustraþia articolului: en.wikipedia.org
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Presa, între a patra putere în stat ºiPresa, între a patra putere în stat ºiPresa, între a patra putere în stat ºiPresa, între a patra putere în stat ºiPresa, între a patra putere în stat ºi
spectacol de varieteuspectacol de varieteuspectacol de varieteuspectacol de varieteuspectacol de varieteu

Oglindã oglinjoarã, ce mai reprezintã presa de azi oare?

Mãdãlina HARBUZMãdãlina HARBUZMãdãlina HARBUZMãdãlina HARBUZMãdãlina HARBUZ

Dupã 8 ani petrecuþi la Unirea în care
am tocit culegeri de matematicã ºi informaticã,
în clasa a XII-a am hotãrât subit cã vreau sã fiu
jurnalist. Au urmat 4 ani la Facultatea de
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din Bucureºti
în care cursuri, profesori ºi volume dupã volume
m-au învãþat ce este presa, cum se construieºte
un conþinut jurnalistic, care e rolul dar ºi
responsabilitatea unui om de presã. Pãstram
toate teoriile ºi lucrurile învãþate în cea mai bunã
ºcoalã de jurnalism din România ca pe un as în
mâneca ce avea sã mã ajute sã excelez în
profesia mea.

Într-o duminicã, dupã ce m-am angajat
reporter de televiziune într-un mare trust de
presã, a trebuit sã relatez povestea unor sãteni
care se împãrþiserã în tabere din cauza preotului
din sat. Unii nu-l mai voiau la parohie, alþii îl
susþineau. Am fost cu echipa de filmare în satul
cu pricina, la poarta bisericii unde avea loc
slujba, sã vedem cum putem acoperi subiectul.

Am ieºit din maºina branduitã cu numele
staþiei ºi am încercat sã stau de vorbã cu
oamenii. Fãrã microfon, fãrã camera de filmat.
Sãtenii au fost destul de reþinuþi, oarecum

La începuturile ei, presa din România a rãspândit idei, valori ºi le-a deschisLa începuturile ei, presa din România a rãspândit idei, valori ºi le-a deschisLa începuturile ei, presa din România a rãspândit idei, valori ºi le-a deschisLa începuturile ei, presa din România a rãspândit idei, valori ºi le-a deschisLa începuturile ei, presa din România a rãspândit idei, valori ºi le-a deschis
noi orizonturi oamenilor de rând. Mai târziu, s-a transformat într-un instrumentnoi orizonturi oamenilor de rând. Mai târziu, s-a transformat într-un instrumentnoi orizonturi oamenilor de rând. Mai târziu, s-a transformat într-un instrumentnoi orizonturi oamenilor de rând. Mai târziu, s-a transformat într-un instrumentnoi orizonturi oamenilor de rând. Mai târziu, s-a transformat într-un instrument
al Puterii, numai bun de propagandã. Odatã ce ºi-a recãpãtat libertatea deal Puterii, numai bun de propagandã. Odatã ce ºi-a recãpãtat libertatea deal Puterii, numai bun de propagandã. Odatã ce ºi-a recãpãtat libertatea deal Puterii, numai bun de propagandã. Odatã ce ºi-a recãpãtat libertatea deal Puterii, numai bun de propagandã. Odatã ce ºi-a recãpãtat libertatea de
exprimare, a intrat într-o cursã continuã pentru senzaþional ºi audienþã. Acum eexprimare, a intrat într-o cursã continuã pentru senzaþional ºi audienþã. Acum eexprimare, a intrat într-o cursã continuã pentru senzaþional ºi audienþã. Acum eexprimare, a intrat într-o cursã continuã pentru senzaþional ºi audienþã. Acum eexprimare, a intrat într-o cursã continuã pentru senzaþional ºi audienþã. Acum e
în cãutarea propriei identitãþi, fãcând o echilibristicã periculoasã între valori realeîn cãutarea propriei identitãþi, fãcând o echilibristicã periculoasã între valori realeîn cãutarea propriei identitãþi, fãcând o echilibristicã periculoasã între valori realeîn cãutarea propriei identitãþi, fãcând o echilibristicã periculoasã între valori realeîn cãutarea propriei identitãþi, fãcând o echilibristicã periculoasã între valori reale
ºi spectacol facil.ºi spectacol facil.ºi spectacol facil.ºi spectacol facil.ºi spectacol facil.

ºovãitori ºi paºnici, chiar dacã aveau pãreri
diferite. Am constatat acolo cã ceea ce pãrea în
ºedinþa de sumar un mare scandal, în realitate
nu era mare brânzã. Redacþia m-a împins sã
iau totuºi declaraþii ºi sã „provoc” oamenii sã
vorbeascã.

Odatã ce colegul meu a pornit camera
iar eu am întins microfonul cãtre sãteni, a izbucnit
o adevãratã revoltã în uºa bisericii. Sub ochii
mei, enoriaºii bãtrâni ºi domoli de mai devreme
s-au transformat într-o turmã violenta, aþâþatã ºi
excitatã de posibilitatea infinitã pe care le-o
deschideam: sã se desfãºoare în faþa întregii
naþiuni. Sã spunã fiecare versiunea lui, pasul lui.
Sã atragã atenþia. Aºa cã s-au certat ºi s-au
îmbrânicit sub privirea severã a sfinþilor în faþa
cãrora de obicei se aplecau în tãcere.

Am plecat de acolo ruºinatã ºi
dezgustatã în aceeaºi mãsurã. Ruºinatã cã am
fost catalizatorul acelui scandal ºi dezgustatã
de nevoile redacþiei cãreia îi trebuiatrebuiatrebuiatrebuiatrebuia o ºtire
spectaculoasã.

Întâmplarea asta, ca multe altele care au
urmat, m-au învãþat cã teoriile din ºcoalã nu se
potriveau cu practica.

Absolventã CNU (2002). Licenþiatã în
jurnalism ºi ºtiintele comunicãrii, Universitatea
Bucureºti (2006). Reporter de televiziune ºi editor
pentru departamentele de ºtiri ale Antena1 ºi
Antena 3. Scenarist ºi producator de televiziune,
PR manager ºi strategic planner (organizator de
conferinþe de presã, evenimente ºi lansãri,
campanii publicitare).
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ÎNTR-UN DULÃU MUTÎNTR-UN DULÃU MUTÎNTR-UN DULÃU MUTÎNTR-UN DULÃU MUTÎNTR-UN DULÃU MUTANTANTANTANTANT

Dulãul PoliticDulãul PoliticDulãul PoliticDulãul PoliticDulãul Politic.
În 1829, la Bucureºti, ieºea din tipar

Curierul Românesc, editat de Ion Heliade
Rãdulescu, iar la Iaºi, în acelaºi an, se lansa
Albina Româneascã, editat de Gheorghe Asachi,
primele douã mari ziare româneºti. Ambele sunt
dovada unei epoci în care presa îºi asumã un
rol clar: deschizãtor de orizonturi noi în rândul
oamenilor simpli. Punându-le în contact cu
realitãþile lor ºi ale altora, ajutându-le sã-ºi
formeze pãreri sau sã aibã convingeri,  presa
transferã astfel putere maselor.

Când s-a remarcat cã presa construia o
„opinie publicã”, stârnea spirite ºi exercitã
influenþa asupra oamenilor, au apãrut semnele
primelor malformaþii: îngrãdirea impusã de
Putere. Dupã nici 30 de ani de la apariþia primelor
douã mari ziare româneºti, Mihail Kogãlniceanu
nota „Dar cenzura, planta necunoscutã în
pãmântul românesc ºi impusã prin o ocârmuire
strãinã, din zi în zi se fãcea mai asprã”, amintind
intruziunile politicului imediat dupã avântul luat
de presa noastrã în anii 1830. Astfel, întregul
sistem mass media naþional - reviste, ziare,
foiletoane - a fost transformat în caricatura a
ceea ce se dorea a fi iniþial.

Fãcând un salt în istorie pânã în regimul
comunist, relaþia dintre presã, publicul larg ºi
puterea politicã e definitã în alþi termeni. Acum,
toate formele comunicãrii de masã sunt nu doar
aspru cenzurate, ci transformate în instrumente
de propagandã ºi manipulare. Totul este strict
controlat iar realitatea redatã de cãtre presã, în
oricare din ipostazele sale (informare, educare,
divertisment) este o iluzie, un scenariu dictat de
mediul politic. Ziarele, ca ºi jurnalele TV sau de
radio, elogiazã realizãrile tovarãºilor
conducãtori, comunicã performanþe agricole
uluitoare, mobilizeazã oamenii pentru atingerea
diverselor obiective politice ºi economice.
Informaþiile sunt transmise cu raþia, faptele sunt

MORALÃMORALÃMORALÃMORALÃMORALÃ

Existã o relaþie strânsã între presa ºi
publicul cãruia i se adreseazã. ªi asta pentru
cã are loc un proces simultan, prin care presa
rãspunde unor nevoi ºi aºteptãri ale oamenilor,
modelându-ºi  conþinuturile în funcþie de „ce se
cere” dar, în aceeaºi mãsurã, exercitã influenþa
asupra publicului prin conþinutul pe care îl emite.
În cazul meu, redacþia voia ºtirea respectivã
pentru cã reda o situaþie ineditã dintr-un mediu
profund tradiþionalist, în care preotul e o autoritate
de necontestat, iar ineditul este una dintre valorile
unei ºtiri. Însã, tot redacþia a presat echipa de
filmare sã aþâþe sãtenii aºa încât materialul sã
iasã cât mai spumos. În acelaºi timp, pentru cã
au vãzut la TV ºi alþi oameni încercând sã-ºi
rezolve problemele, cerându-ºi drepturile sau
spunându-ºi pãsurile, sãtenii s-au dat în
spectacol „în faþa poporului”, imaginându-ºi cã
astfel se va face dreptate (aºa cum o înþelegea
fiecare dintre ei).

Ambele tabere par sã-ºi fi atins scopurile.
În realitate însã, redacþia mai degrabã a pus îna pus îna pus îna pus îna pus în
scenã o ºtire scenã o ºtire scenã o ºtire scenã o ºtire scenã o ºtire decât sã o consemneze, iar
sãtenii mai degrabã s-au fãcut de râs în faþa lumii
fãrã sã gãseascã o soluþie realã în disputã lor.

CE ESTE PRESA?CE ESTE PRESA?CE ESTE PRESA?CE ESTE PRESA?CE ESTE PRESA?
Teoriile de specialitate definesc presa ca

ansamblu al organizaþiilor care produc ºi emit
mesaje, folosind diverse canale ( TV, radio, print,
internet), cãtre o audienþã mare, eterogenã ºi
anonimã. Mass media (sg. mass medium, pl.
mass media), aºa cum mai este denumitã presa,
îndeplinesc mai multe funcþii în raport cu publicul
larg: informeazã, interpreteazã, educã,
distreazã.

Aceste funcþii se transpun în
conþinuturile pe care le consumãm în fiecare zi,
împachetate sub diverse forme: jurnalele de ºtiri
(cu focusul pe informare obiectivã), emisiuni sau
publicaþii culturale (cu focus pe educare ºi
culturalizare), emisiuni sau publicaþii de leisure
sau lifestyle (cu focus pe relaxare ºi
divertisment). Cu alte cuvinte ºi ªtirile ProTV ºi
Mãruþa Show tot presã se numesc, dar fiecare
îndeplineºte o altã funcþie ºi trateazã lucrurile
diferit.

Privind lucrurile în ansamblu, cel mai
important aspect legat de presã este statutul sãu
în societate. Sunã pompos, dar meritã sã te
întrebi ce reprezintã presa, pe cine reprezintã
ºi care e misiunea sa, în condiþiile în care este
consideratã a patra putere în stat a patra putere în stat a patra putere în stat a patra putere în stat a patra putere în stat ?

 Sã nu uitãm cã, pânã sã aparã primele
manifestãri ale presei, mediul politic, economic,
social sau dezbaterile pe diverse teme
aparþineau unui univers extrem de restrâns, cel
al elitelor. Odatã cu apariþia presei, toate acestea

au coborât în stradã, în casele, în vieþile ºi în
minþile oamenilor de rând. ªi încet, încet, presa
a creat un spaþiu public în care toate
preocupãrile, nevoile ºi frãmântãrile poporului
ºi-au gãsit ecou. Misiunea sa nu s-a redus la a
informa, educa sau dezbate problemele
oamenilor. Presa a fost instituþia care a tras
mereu semnale de alarmã vizavi de abuzurile
Puterii sau alte derapaje. În esenþã, sistemul
mass media reprezintã o entitate profund neutrã,
vigilentã ºi obiectivã, independentã de orice
interese politice sau economice. Motiv pentru
care e numitã ºi „câ inele de pazã a lcâinele de pazã a lcâinele de pazã a lcâinele de pazã a lcâinele de pazã a l
democraþieidemocraþieidemocraþieidemocraþieidemocraþiei”.
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filtrate ºi reconstruite, ideile sau opiniile sunt
înlocuite de propagandã ºi totul e acaparat de
limbajul de lemn specific discursurilor oficiale.
În concluzie, nimic din ceea ce defineºte un
sistem de presã nu mai funcþioneazã normal.

Dulãul capitalistDulãul capitalistDulãul capitalistDulãul capitalistDulãul capitalist.
Aþi fi tentaþi sã spuneþi cã într-un sistem

democratic e cel mai simplu ca presa sã-ºi
respecte misiunea, odatã ce se bucurã de
libertatea de exprimare. Doar cã, pentru a-ºi
pãstra coloana vertebralã, presa ar trebui sã fie
liberã de orice formã de presiunede orice formã de presiunede orice formã de presiunede orice formã de presiunede orice formã de presiune. Ori astãzi,
mai mult ca oricând, constrângerile materiale
apasã greu.

Trusturile de presã, publicaþiile, pânã ºi
bloggerii sunt într-o goanã nebunã dupã audienþã
întrucât aceasta aduce bani. Încasãrile nu vin
direct de la audienþa (care doar cumpãrã ºi
consuma acele conþinuturi) ci din contracte de
publicitate. Iar acestea sunt cu atât mai
generoase, cu cât publicul e mai numeros. ªi
astfel se instaureazã la putere modelul „breaking
news, în exclusivitate, senzaþional”.

Pofta pentru senzaþional nu e de ieri, de
azi. În anii imediat urmãtori Revoluþiei din 1989,
ziarele ieºeau din tipar cu titluri bombastice,
informaþiile nu se verificau, sursele erau
îndoielnice. Forma  conta cel mai mult pentru
cã asta atrãgea atenþia publicului. E legendarã
deja  „ºtirea” despre gãina care a nãscut pui vii
într-un sat din Moldova, publicatã în Evenimentul
Zilei în anii ’90, sub bagheta redactorului ºef de
atunci Ion Cristoiu.

Reþeta s-a pãstrat pânã azi. Aº fi tentatã
chiar sã spun cã lucrurile au degenerat ºi cã
presa îºi pierde pe zi ce trece legitimitatea. O
relatare despre un accident rutier are ºanse mici
de izbândã la TV dacã nu sunt „imagini tari”-
morþi, fiare contorsionate, declaraþii smulse din
glasul disperat al unei mame îndoliate. Un meci
de fotbal nu e niciodatã interesant dacã nu se
vorbeºte ºi despre petrecerea de dupã sau
despre nevestele fotbaliºtilor. Iar o emisiune de
divertisment nu are sare ºi piper dacã nu sunt
femei dezbrãcate sau invitaþii nu se ceartã în
direct cu foºtii iubiþi.

Faceþi un mic exerciþiu. Urmãriþi titlurile
dintr-un ziar sau de pe site-urile acestora, sau
ºtirile prezentate într-o searã la televizor.
Notaþi-vã sumarul ºi vedeþi câte dintre ele sunt
cu adevãrat importante pentru voi, pentru pãrinþii
sau prietenii voºtri, pentru nevoile sau interesele
voastre. Câte dintre ele vã folosesc sau vã dau
de gândit mai mult decât cele 30 de secunde în
care le citiþi sau le ascultaþi?

1 http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/160591-Conf-dr-Marian-Petcu-Presa-
romaneasca-de-azi-se-afla-in-cautarea-propriei-identitati-interviu.html

Profesioniºtii din breaslã susþin cã „asta
cer” oamenii, bazându-se pe un sistem de
mãsurare a audienþei extrem de fragil ºi
îndoielnic. Oamenii nu „cer” asta, dar asta
consumã pentru cã asta li se dã. ªi când þi se
serveºte acelaºi meniu, n-ai cum sã compari ºi
sã-þi doreºti alternative. Aºa cã publicul larg
asistã neputincios la procesul propriei
îndobitociri. (nu vorbim despre intelectuali sau
generaþia noastrã, conectatã la internet,
tehnologie ºi surse de informare ºi divertisment
fãrã numãr, ci despre masele care se hrãnesc
cu tabloide ºi TV).

Într-un interviu acordat recent agenþiei de
presã Agerpres, prof. dr. Marian PetcuMarian PetcuMarian PetcuMarian PetcuMarian Petcu, care
mi-a fost profesor ºi mie în facultate, spune
urmãtoarele despre presa din România: „Este o
presã aflatã în cãutarea propriei identitãþi, o
presã care traverseazã o crizã destul de
meritatã, pentru cã a fãcut gesturi fatale. De
exemplu, ºi-a estimat audienþa, a mers pe o
retoricã ipocritã cã asta cere publicul, a coborât
ºtacheta din zi în zi, oferind publicului conþinuturi
derizorii ºi asta se plãteºte prin credibilitate, prin
urmare, prin audienþã.[...] Pe urmã, mi se pare
cã presa nu îºi mai îndeplineºte funcþia ei de
informare, pentru cã nu conþinuturile informative
sunt preponderente în oferta globalã de media,
ci divertismentul. Sigur cã da, este bun ºi
divertismentul, dar într-o perioadã de crizã, cum
este cea pe care o traversãm, oamenii au nevoie
de informaþie ºi nu de orice fel de informaþie, ci
de o informaþie cu valoare de întrebuinþare, adicã
acea informaþie care îi dã o anume competenþã,
îl învaþã sã îºi rezolve o nevoie. Ori presa a uitat.
Ea face un spectacol ºi din zona jurnalului de
ºtiri. Adicã ambalarea asta în registrul comic,
dramatic a informaþiilor eu cred cã produce
prejudicii prestigiului presei.”

E greu sã tranºezi lucrurile în alb sau
negru, în corect sau incorect, în bine sau rãu.
Presa reprezintã un întreg mecanism, cu o
sumedenie de rotiþe ºi factori care determinã
evoluþia ei ºi cu care oamenii de presã trebuie
sã jongleze. Însã, cu excepþia cazului în care
un regim politic în afara democraþiei îngrãdeºte
libertatea presei, toþi ceilalþi factori de presiune
sunt mult mai uºor de manevrat odatã ce anumite
valori ºi standarde sunt bine setate. Iar în tot
acest sistem, mare ºi complex, valoarea devaloarea devaloarea devaloarea devaloarea de
adevãradevãradevãradevãradevãr este cea mai importantã. În cele din urmã,
oamenii vor face diferenþa între conþinuturile
oneste ºi cele cosmetizate, dictate sau
prelucrate ºi vor deveni extrem de selectivi cu
ceea ce consumã. Cel puþin, aºa îmi place sã
cred.
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Despre ºi înspre libertateDespre ºi înspre libertateDespre ºi înspre libertateDespre ºi înspre libertateDespre ºi înspre libertate
Cãlãtorie într-un piciorCãlãtorie într-un piciorCãlãtorie într-un piciorCãlãtorie într-un piciorCãlãtorie într-un picior.....

Mirajul izbãvirii de comunism sau eºecul transformãriiMirajul izbãvirii de comunism sau eºecul transformãriiMirajul izbãvirii de comunism sau eºecul transformãriiMirajul izbãvirii de comunism sau eºecul transformãriiMirajul izbãvirii de comunism sau eºecul transformãrii

Adrian STOICESCUAdrian STOICESCUAdrian STOICESCUAdrian STOICESCUAdrian STOICESCU

Lector, Doctor, Departamentul de studii culturale,
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureºti. Domenii
de interes: antropologia culturalã, formele de popular cul-
ture, spaþiile virtuale, relaþiile de gen, construcþia identitarã
la nivel socio-cultural, cu aplicaþie pe identitatea exilatului.
Membru în echipa proiectului de cercetare: Migration and
Reshaping Identities in Romanian Travel Writings.

La numai doi ani dupã ce reuºeºte sã
fugã dintr-o Românie poate a celei mai sumbre
perioade totalitare ºi în anul care avea sã
marcheze odatã pentru totdeauna reorientarea
spre democraþii a þãrilor din fostul bloc sovietic,
Herta Müller publicã în Berlin, la Rotbuch, cu
puþin timp înainte ca zidul care împãrþea
Germania între parfumul Occidentului ºi
bocancul sovietic sã fie pus la pãmânt cãrãmidã
cu cãrãmidã, cel de-al cincilea roman al sãu,
Reisende auf einem Beim (Cãlãtorie într-un
picior), în care, prin experienþele banale ale
Irenei, Müller încearcã inutil sã abandoneze
sentimentul profundei alienãri, pe care o
cunoscuse deja în þara din care plecase,
nereuºind altceva decât sã persiste într-o
încercare inutilã de a se (re)integra într-un spaþiu
care,  cel puþin etnic ºi lingvistic, este teritoriul
natal al personajului care o dedubleazã.

Nu întâmplãtor în numele acestui eseu
am mizat pe jocul prepoziþiilor. Mi-au fost
necesare tocmai pentru a reface într-un mod
ludic o paradigmã amarã a unui veritabil fiasco
al cãutãrilor ºi al gãsirilor. Pe de o parte se aflã
prepoziþia despre, care în autoficþiunea lui Müller
se plaseazã în sfera reprezentãrii. Urmând
traseul pe care fiecare migrant îl reface cu
propriul destin, Irene doreºte sã emigreze
alergând dupã o imagine pe care trãirile
individuale o himerizeazã sau, din contrã, o
materializeazã. De cealaltã parte, cea de-a doua
prepoziþie, înspre, practic produce o schimbare
de perspectivã, regãsibilã în identitatea
personajului principal de dupã emigrarea din

cealaltã þarã: de la un personaj construit spre
reprezentare, Irene devine un personaj implicat
în jucarea scenicã a propriul eºec adaptativ,
developat într-un colaj de imagini aparent
disparate, în care personajul se miºcã glacial
într-o monotonie glacialã kaltes Land, kalte
Herzen ruf doch mal an Jens (Þarã rece inimi
reci mai suna-mã ºi tu Jens p. 105). Îngheþul

GedGedGedGedGedääääächtniskirche (Berlin)chtniskirche (Berlin)chtniskirche (Berlin)chtniskirche (Berlin)chtniskirche (Berlin)
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total care o cuprinde pe Irene, pe de o parte la
nivel climatic, momentul ajungerii în Berlinul de
vest ºi acþiunea romanului au loc iarna ºi
primãvara, pe alta la nivel socio-cultural, deci la
nivelul interacþiunilor, este o expresie totalã a
inadaptãrii ºi, prin urmare, a mutaþie eºuate.

Vorbind despre experienþa migratului în
general, Rodica Zane (2007: 87 º. urm.)
deceleazã ca semnificativ un consum cu o
acribie aproape ritualicã - martor al stabilitãþii - a
tot ceea ce înseamnã acasã: alimentele,
practicile, veºtile, cutumele sau valorile. Puse
într-o sintaxã resemnificatã, obiectele de acasã
sunt practic un fel de ancore în digerarea unor
mutaþii controlate la nivel adaptativ.

Cu Irene însã, lucrurile stau tocmai pe
dos. Irene este sinecdoca dezarmantã a mutaþiei
nerealizate, pentru cã geograficului acasã nu îi
corespunde un acasã ºi în plan simbolic. Irene
este întruchiparea perfectã a unei miºcãri între
spaþii ºi între identitãþi, poziþie substanþiatã în
primul rând de statutul sãu etnic. Spre deosebire
de majoritatea migranþilor, indiferent de forma pe
care migraþia propriu-zisã o are, identitatea socio-
culturalã a Irenei este diferitã de aceea a þãrii
din care pleacã. Aºa cum o va repeta aproape
obsesiv pe parcursul întregului microroman,
Herta Müller face din dublul sãu literar un
personaj plecat din cealaltã þarã, identificabilã
cu România.

O asemenea sintagmã, poate
oximoronic construitã, ascunde realitatea unui
tip particular de identitate, cu urmãri majore în
devenirea personajului pe parcursul naraþiunii.
Teoretic, dacã se priveºte atent în cauzalitatea
dorinþei plecãrii Irenei, criza identitarã a acesteia
este dublu determinatã, la fel de vizibil ºi cu
urmãri la fel de semnificative. La un pol se aflã
identitatea minoritarã a protagonistei în cealaltã
þarã, iar la celãlalt, incongruenþa dintre statutul
de cetãþean ºi cel de cetãþean claustrat într-un
regim totalitar.

Construirea identitãþii prin raportare la
alteritate, deloc singularã de altfel în constructul
identitar de pretutindeni, este locul comun al
întregului roman, deschiderea acestuia fiind
marcatã de un abrupt sentiment al delimitãrii:

Sub dispozitivele radar care se învârteau
pe cer, printre micile sate, erau postaþi soldaþi.
Aici fusese graniþa celeilalte þãri. Coasta abruptã
care se înãlþa pe jumãtate pânã la cer, tufele,
liliacul de pe mal, toate acestea deveniserã
pentru Irene capãtul celeilalte þãri. (p. 7)

De altfel, România nu reprezintã numai
o topografie alteritarã, ci reprezintã un întreg
arsenal de mãrunþiºuri de viaþã care determinã
alienarea. Romanul abundã în fragmente de
imagine care obsesiv poate o urmãresc pe
Herta / Irene pe tãrâmul fãgãduinþei unei

existenþe libere, provocat, de interacþiunea
socialã:
  - Unde aþi locuit pânã acum? Întreabã
administratorul.
    - În cãminul de azilanþi.
    - De unde veniþi?
Irene spuse numele celeilalte þãri.
    - Cine conduce acolo?
Irene spuse numele dictatorului.
    - Despre ãla nu se aude nimic bun, spuse el.
(p. 43)

Sau pur ºi simplu involuntar, declanºat
aproape proustian de-a lungul peretelui erau
sticle de suc ºi apã mineralã. În scrumierã erau
mucuri de þigarã fumate pe jumãtate. Miroseau
ca þigãrile din cealaltã þarã (p. 50) sau, deopotrivã
obsesiv ca un prizonierat lingvistic venit tocmai
din das andere Land: în cealaltã þarã sunt douã
cuvinte diferite, unul pentru frunzã, altul pentru
foaia de hârtie (în germanã blatt). Acolo trebuie
sã te hotãrãºti ce vrei sã spui. (p. 119). Aºa cum
trauma celei de-a doua conflagraþii mondiale
bântuie fantomatic Berlinul prin cupola
nerefãcutã dupã bombardament a
Gedächtniskirche, pe care Irene o observã  în
hãlãduielile sale, la fel ºi viaþa petrecutã în þara
lui der Diktator o urmãreºte la tot pasul.

Totuºi, spre deosebire de alte romane
ale sale, Der Fuchs war damals schon der Jäger
(Încã de pe atunci vulpea era vânãtorul)(1992)

Fântâna lui Neptun ºi turnul TVFântâna lui Neptun ºi turnul TVFântâna lui Neptun ºi turnul TVFântâna lui Neptun ºi turnul TVFântâna lui Neptun ºi turnul TV
din Alexanderplaz (Berlin)din Alexanderplaz (Berlin)din Alexanderplaz (Berlin)din Alexanderplaz (Berlin)din Alexanderplaz (Berlin)
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sau Herztier (Animalul inimii)(1994), cu care are în comun numai the laconic third-person narrative
voice [which] refuses to provide an interpretative framework, and reproduces in short, open-ended
sentences, which are often not integrated into paragraphs (Haines ºi Littler 2004:103), în Cãlãtorie
…  cea de-a doua cauzã majorã a alteritãþii care croieºte traseul personajului este mult mai slab
reprezentatã. Deºi prezentã, trauma vieþii sub totalitarism este totuºi un colateral al traumei, dupã
cum observa Haines (2002:270) Müller thus repeatedly presents in fiction the locatedness of her
own complex experience of trauma.

Un astfel de exemplu ar putea fi reprezentat de un pasaj relativ lipsit de importanþã, inserat
de autoare în roman imediat dupã ce Irenei i se dã dreptul de a avea paºaport ºi merge sã îºi facã
fotografia:
   Apoi Irene avuse chef sã þinã fotografiile în ploaie, dar nu o fãcuse. Mersese sub acoperiºul
primei intrãri într-o casã, scoþând fotografia din plic ºi privind-o.
   O persoanã cunoscutã, dar nu ca ea însãºi. Iar acolo unde conta cu adevãrat pentru Irene, la
gurã, ºi acolo, la scobitura dintre nas ºi gurã, era vorba de o persoanã strãinã. O persoanã strãinã
care se strecurase în figura ei.
   Ce era strãin la figura ei îi aparþinea celeilalte Irene.  Irene visase cã îºi fãcea geamantanul.

Peste tot în camerã erau aruncate
bluze de varã.
Geamantanul era plin.
Irene mai adãugase ºi câteva
bluze de varã. Erau greu de
împãturit, fiind atât de moi, încât îþi
tot alunecau din mâini.
Irene auzi paºi în spatele ei.
În camerã întrã dictatorul. Cãlcã
pe bluzele de varã. Erau pentru el
ca frunzele de sub copaci.
Merse prin camerã de parcã ar fi
avut în faþã o stradã largã,
deschisã. Se îndreptã spre
geamantan.
- Acolo e mai frig, îi spuse
dictatorul.
 Îºi ridicã gulerul.
Îºi bãgã mâinile în buzunarele
hainei. (p. 19-20)

Lipsa lui de importanþã pare a
fi determinatã de curgerea lui în
corpul textului. Aproape ca un

dicteu automat, dar, paradoxal, coerent, pasajul de mai sus poate deþine, însã, o cheie a interpretãrii
întregului roman, din perspectiva traumei.

În primul rând, construcþia
conflictualã a derivatului de
imagine pe care îl reprezintã
fotografia Irenei poate conþine un
cifru al construcþiei tuturor
imaginilor din roman. Aºa cum
Irene combinã în propriul portret
douã Irene, una realã ºi alta,
deopotrivã de bine conturatã, a
unei paradoxale alteritãþi, la fel
întreaga miºcare a personajului
postemigrare va conþine stigmatul
lumii din cealaltã þarã, care
ombilicar îi va marca, aproape
fizic, toate acþiunile.

În al doilea rând,
deopotrivã de semnificativ însã,
se relevã imaginea visului cu
dictatorul omniprezent. Ar fi total Poarta Brandenburg (Berlin)Poarta Brandenburg (Berlin)Poarta Brandenburg (Berlin)Poarta Brandenburg (Berlin)Poarta Brandenburg (Berlin)

Checkpoint  Charlie (Berlin)Checkpoint  Charlie (Berlin)Checkpoint  Charlie (Berlin)Checkpoint  Charlie (Berlin)Checkpoint  Charlie (Berlin)
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aberantã cãutarea vreunei
semnificaþii în afara traumei. În
sensul cel mai apropiat al
semnificaþiei clinice a visului,
dictatorul care o viziteazã pe Irene
în pragul eliberãrii de totalitarism
poate constitui cel mai clar
exemplu al profunzimii traumei la
care Irene a fost supusã.

Aºa cum în fotografie îºi
poartã identitatea dublã, la fel ºi
în acþiuni Irene va pãstra emblema
vieþii petrecute în cealaltã þarã,
purtând-o ca pe un fel de blazon
desemantizat sau, mai precis,
resemantizat într-o denotaþie a
traumei ºi a arbitrarului unui
sistem care o alungã dinspre
cealaltã þarã, dar care o împiedicã
sã se integreze la destinaþie.

Acelaºi arbitrar care o
consumã pe Irene i se deruleazã

acesteia în faþa ochilor când, cãtre finalul romanului, observã zidul care separã Berlinul. Îl descrie,
într-o carte poºtalã pe care ar dori sã o scrie lui Franz, cu o imagine la fel de cutremurãtoare ca
acelea care prezintã România totalitarã din celelalte romane ale sale:

Pe lângã Zid trãiesc în
gãuri de pãmânt iepuri de câmp.
Sunt morþi metamorfozaþi. Ãºtia
mã sperie mai rãu decât armele.
Maro-închis. Îi vezi doar când
aleargã. Atunci ochii lor se fac
mai mari decât pântecele. De
când am ajuns sã trãiesc aici,
detaliul este mai mare decât
întregul. Mie nu-mi pasã de asta.
Doar lucrurilor, cãrora nu le
place s-o arate. (p. 188)

Invers decât zidul care
separã doar fizic douã pãrþi ale
aceluiaºi întreg, distanþa de
cealaltã þarã care ar trebui sã
rupã de traumã o leagã pe Irene
ºi mai mult de trecutul sãu
într-un eºec al mutaþiilor
valorilor. Poate de aceea
romanul se încheie paradoxal cu
o replicã poate oglindã a
imposibilitãþii de a trece mai
departe: Irene stãtea pe întuneric ºi se gândea la oraº. Irene refuza sã se mai gândeascã la
despãrþire. (p. 193).

Zidul BerlinuluiZidul BerlinuluiZidul BerlinuluiZidul BerlinuluiZidul Berlinului

Clãdirea Reichstag (Berlin)Clãdirea Reichstag (Berlin)Clãdirea Reichstag (Berlin)Clãdirea Reichstag (Berlin)Clãdirea Reichstag (Berlin)

ilustraþia articolului: en.wikipedia.org
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Schimbãri de paradigmãSchimbãri de paradigmãSchimbãri de paradigmãSchimbãri de paradigmãSchimbãri de paradigmã
în proza postbelicãîn proza postbelicãîn proza postbelicãîn proza postbelicãîn proza postbelicã

prof. Cristina CHIRIACprof. Cristina CHIRIACprof. Cristina CHIRIACprof. Cristina CHIRIACprof. Cristina CHIRIAC

Din perspectiva mutaþiei, prezentarea
contextului socio-politic ºi literar ar ajuta sã
inþelegem cum faþã de constrângerile politice din
perioada postbelicã antedecembristã scriitorii au
reacþionat diferit, nu numai din perspectiva
individualitãþilor, dar ºi în funcþie de generaþia ori
perioada în care au activat, iar la baza tuturor
atitudinilor acestora a stat dorinþa de a scrie, de
a publica literaturã1.

realismului socialist considerând-o potrivitã
contextului sunt cei care  debuteazã la începutul
perioadei postbelice, care, fãrã a avea neapãrat
conºtiinþa unei generaþii,  contureazã un
„program estetic” ce marcheazã literatura
deceniului ºase4. Nu prezentãm scriitorii cu
scopul incriminãrii lor, ci cu intenþia unei înfãþiºãri
a literaturii cãreia îi urmeazã ºaizecismul.
Exemple ale acestui tip de scriiturã evidenþiazã
mentalitãþile cu care au avut de luptat ºaizeciºtii
în condiþiile revenirii acestora la realism sub
forma radiografierii cotidianului. Radu ÞeposuRadu ÞeposuRadu ÞeposuRadu ÞeposuRadu Þeposu
îi numeºte „profesioniºti ai realismului
rudimentar” ºi apreciazã cã „ºi-au încãrcat
volumele de reconstituri factice, înecând analiza
în tonul falacios al evocãrii”. Influenþe ale
modelelor interbelice se mai menþin în opera
acestor scriitori, dar înving cliºeele impuse de
ideologia vremii. De exemplu, Paul AnghelPaul AnghelPaul AnghelPaul AnghelPaul Anghel,
autor mai ales de reportaje ºi tablete ºi eseist,
se afirmã printr-o activitate gazetãreascã la
Scânteia, colaborând apoi la diverse reviste
(Contemporanul, Gazeta literarã, România
literarã, Luceafãrul, Viaþa Româneascã,
România liberã, Steaua etc). Abordeazã cele
mai diferite genuri, deºi a fost propulsat în
primele eºantioane valorice ale „noii literaturi”
ca exemplu de înnoire literarã ºi ideologicã
(ªapte inºi într-o cãruþã - 1961; Victoria de la
Oltina - 1961; Recitind o þarã - 1972; O clipã în
China - 1978). Dupã anii ’60 se dovedeºte mai
puþin inspirat decât proletcultiºtii ceilalþi5.

Preocupat de proza ruralã este AntonAntonAntonAntonAnton
CostacheCostacheCostacheCostacheCostache care surprinde transformãrile de la
sfârºitul rãzboiului ºi colectivizare. Deºi se simte
influenþa lui Slavici, temele sunt tratate pe baza
cliºeelor vremii (Neliniºte în detaºament - 1956;
Serile albastre I - II, 1960 - 1964 etc). Mai reuºite
ca literaturã sunt cãrþile pentru copii. Tot din
realitatea imediatã a satului românesc se inspirã
ºi Gr igore BeuranGr igore BeuranGr igore BeuranGr igore BeuranGr igore Beuran în consemnãrile lui
reportericeºti. Eroii sunt brigadieri, medici de
þarã, muncitori simpli preocupaþi de retribuþii,
disciplinã ºi prosperitate colectivã (Ochi adânci,
povestiri-1962; În Valea Mureºului - 1964; Cifrul
Petre Petrescu - 1968; Regãsire - 1968). Miza
este respectarea adevãrului literaturii ºi a
principiilor de eticã în procesul evoluþiei politice
ºi ideologice6.

Alecu Ivan GhiliaAlecu Ivan GhiliaAlecu Ivan GhiliaAlecu Ivan GhiliaAlecu Ivan Ghilia obþine „victorie” epicã
prin refugiul scriitoricesc în mediul rural ºi la

O primã  observaþie este cã scriitorii
consacraþi deja din perioada interbelicã îºi
modificã formula artisticã în funcþie de sarcina
de partid, dar în mãsuri diferite ºi în majoritatea
cazurilor scriitorii au gãsit modalitãþile literare de
a-ºi ascunde în spatele aparentului compromis
adevãratul mesaj estetic2. Fãrã sã intrãm în
amãnunte amintim doar de  cazul Cellei Serghi
care declarã cã nu regretã nimic din ceea ce a
scris, cã întreaga scriiturã se bazeazã pe
sinceritate sau acela al lui Sadoveanu (cel mai
condamnat dintre toþi scriitorii în cauzã pentru
compromisul sãu, mai evident se pare3).

Începând cu 1949 ºi pânã dupã 1960,
formula care a dominat literatura românã a fost
proletcultismul; este cea care a negat
modernismul, din proletcultism lipsind, în primul
rând, elementul valoric. Cei care adoptã formula
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comportamente tradiþionale, fiind însã stânjenit
de ºabloanele timpului. De exemplu, în romanul
Cuscrii (1958) se poate observa formula
rebrenianã, dar cãzutã în idilism, accentul fiind
pe etapa colectivizãrii. Deºi se afirmã în
deceniul al ºaselea, este apreciat ca fiind mai
deschis decât alþii din generaþia sa spre tehnici
narative moderne. Rãmâne însã marcat de
epoca în care scrie. Se vede însã un efort de a
depãºi restricþiile dogmatice ale epocii în Ieºirea
din Apocalips în 1960.

Preocupare pentru cooperativizare (pe
lângã lupta de clasã, naþionalizare, munca de
partid) demonstreazã ºi Corneliu LeuCorneliu LeuCorneliu LeuCorneliu LeuCorneliu Leu, care prin
formula romanelor sale demonstreazã o
depãºire a celui de tip sentimental (Ochiu
Dracului, 1956; Vârsta de aur, 1958; O familie
puternicã, 1962; Puterea, 1964;Viaþa particularã
a lui Constant Hagiu, 1967; Femeia cu ochii
albaºtri, 1970) în favoarea celui istoric ºi a
romanului politic dedicat actualitãþii scriitorului.
Romanele sale construiesc un fel de sagã a
puterii prin descrierea unor conjuncturi, activiºti
de partid, etape rezultând dintr-o evoluþie
prezentatã dintr-o izbândã în alta. O altã faþetã
a transformãrii lumii rurale se gãseºte în proza
lui Remus LucaRemus LucaRemus LucaRemus LucaRemus Luca (debut editorial în 1952 cu
povestirea Într-o garã, într-un volum cu Ion
Istrati). În intenþia de a surprinde mutaþiile în
conºtiinþã determinate de modificãrile social-
politice de dupã rãzboi, nu poate totuºi evita
cliºeele. Astfel, Ana Nucului (Ana Nucului,
1953), din nevastã de grãjdar, devine directoare
de cãmin cultural.

Un alt scriitor ce se opreºte asupra
transformãrilor din spaþiul rural, DumitruDumitruDumitruDumitruDumitru
MirceaMirceaMirceaMirceaMircea, este  dintre cei care au plãtit din greu
tribut perioadei proletcultiste, obedienþa faþã de
exigenþele propagandistice este uºor de
recunoscut în scrierile sale din anii ’50 (Sfat

preþios, 1952; Matca, 1953; Un flãcãu pe plac,
1953). Debuteazã în 1943 cu schiþa Unirea
Poporului, primul sãu roman fiind Pâine albã
(1952). Romanul care a stârnit entuziasmul
criticii oficiale a momentului a fost Întoarcerea
lui Nicolae Coºoiu (1956), însã cãrþile ulterioare
întâmpinã multe rezerve (Aceastã parte a
pãmântului - 1966; Ana lui Manole - 1966).
Romanul amintit este premiat pentru tematicã,
nicidecum pentru realitatea artisticã
reprezentatã de însãilãri compoziþionale, cu
caracter idilic ºi schematic: o zarvã uriaºã
provocatã de furtul a patru purcei de la ferma
zootehnicã (Aceastã parte a pãmântului - 1966).

Interesat de lumea ruralã, cunoscut ca
unul dintre scriitorii prolifici ai perioadei, ªerbanªerbanªerbanªerbanªerban
NedelcuNedelcuNedelcuNedelcuNedelcu debuteazã în volum în 1949 cu
Întovãrãºirea. Apelând la modeste mijloace
literare, prezintã destinul lumii rurale prin viziunea
oficialã de la mijlocul secolului al XX-lea. Proza
sa rãmâne constant în slujba propagandisticii
ºi a ideologiei, astfel cã, personajele sunt sumar
schiþate din punct de vedere psihologic,
acþionând conform funcþiei trasate de
documentele de partid7.

TTTTTitus Popoviciitus Popoviciitus Popoviciitus Popoviciitus Popovici realizeazã prin al doilea
roman al sãu (Setea - 1958) o frescã a vieþii
rurale ardelene din momentul de rãscruce
istoricã a primilor ani postbelici. Primele publicaþii
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1 Valeriu Cristea în Gazeta literarã, nr. 22, 1968.
2 Este perioada în care apar cei mai mulþi dintre romancierii secolului al XX-lea: Kafka, Camil
Petrescu, Rebreanu, Joyce etc.
3 George Cãlinescu, în Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, îl discrediteazã
în urma unor comparaþii cu Camil Petrescu.
4 Proletcultismul nu poate fi evitat, falsele probleme, falsele valori fãceau legea.
5 Alex ªtefãnescu, “ªtefan cel Mare ºi C. A. P.-Urete” în România literarã, nr.3/2004.
6 Acest tip de literaturã se înscrie pe linia opoziþiei faþã de  principiile modernismului.
7 Reprezentant prolific al realismului socialist, reuneºte în cãrþile sale întreaga recuzitã
tematicã proletcultistã.

Note bibliograficeNote bibliograficeNote bibliograficeNote bibliograficeNote bibliografice

au fost neconcludente pentru talentul sãu de
prozator (1951 - Mecanicul ºi alþi oameni de azi;
1955 - Povestiri). Romanul Strãinul (1955) evocã
ultimii ani de rãzboi ºi ai perioadei imediat
urmãtoare, cu luptele politice ºi mutaþiile din
conºtiinþã. Preferinþa sa este pentru o ambianþã
spectaculoasã, plasatã în momente hotãrâtoare
pentru destinul unor colectivitãþi. Transpare ºi
preferinþa pentru ceea ce este nestatornic,
alunecos, imprevizibil. Personajele sunt, de cele
mai multe ori, dominate de incertitudini, trecând
prin crize profunde, apãrând în postura unor
adolescenþi neliniºtiþi, intelectuali ºovãielnici
(Setea, Strãinul). Eugen NegriciEugen NegriciEugen NegriciEugen NegriciEugen Negrici aprecia
romanul drept un caz emblematic ºi, referindu-
se la materialul de viaþã cuprins în roman, la
intuiþiile psihologice, la bogata galerie a
fizionomiilor, îl considera o victorie a literaturii.

O altã abordare, tot subordonatã
cliºeelor vremii este, aceea îndreptatã spre
munca de pe noile ºantiere, formula compatibilã
fiind cea înruditã cu reportajul. Un exemplu în
acest sens îl reprezintã nuvelele de debut ale
lui Constantin Chiriþã, la care se adaugã ºi
Întâlnirea (I-II, 1959), Oþelul (1960) ºi Pasiuni
(1964). Dragostea ºi conºtiinciozitatea
muncitoreascã se regãsesc ºi în romanul de
debut al lui TTTTTraian Filipraian Filipraian Filipraian Filipraian Filip (Amar, 1963). Spiritul
reportericesc îi caracterizeazã  formula prozei
ºi lui Ioan GrigorescuIoan GrigorescuIoan GrigorescuIoan GrigorescuIoan Grigorescu, cel care ºi debuteazã
cu un volum de reportaje, Scrisoare din
Moscova, în 1954. Este tipic scriitorului
contemporan însetat de real ºi preocupat de
obsedantul prezent. Proza sa devine un extins
pamflet la adresa nedreptãþii de orice fel,
întemeiatã pe spiritul de tipul homo viator. Tema
industrializãrii socialiste se regãseºte, alãturi de
realitãþile satului nou, ºi la Francisc MunteanuFrancisc MunteanuFrancisc MunteanuFrancisc MunteanuFrancisc Munteanu,
În oraºul de pe Mureº (1954).

La I.(oan) D.(imoftache) Muºat se
remarcã interesul pentru romanul istoric, dedicat
luptei maselor populare pentru dreptate ºi
libertate socialã (Rãzboiul iobagilor - 1950). În
aceeaºi scenã se înscriu: Zorii robilor (1950) -

de V. Em. Galan; Sfârºitul jalbelor (1950) - de
Al. Jar ºi Lanþuri (1950) - de I. Pas.

Trei erau deci temele urmãrite de formula
realismului socialist: satul deruralizat prin
supunerea generalã a colectivizãrii,
industrializarea ºi lupta pentru dreptate socialã,
iar în cazul acestor scriitori nu se mai poate
invoca scuza  numelui scriitoricesc de rãsunet,
format deja într-o generaþie sau etapã anterioarã
ºi care era în principal vizat de regim pentru a
servi popularizãrii ideilor comuniste, ci aici
situaþia era a unei alegeri de formulã fãrã
constrângeri maxime exercitate de partid ºi care
vizau, mai ales, afirmarea.
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prof. Tprof. Tprof. Tprof. Tprof. Toader AIOANEIoader AIOANEIoader AIOANEIoader AIOANEIoader AIOANEI

Mutatis mutandis:Mutatis mutandis:Mutatis mutandis:Mutatis mutandis:Mutatis mutandis:
Mutaþii – mistuiri – conversii…Mutaþii – mistuiri – conversii…Mutaþii – mistuiri – conversii…Mutaþii – mistuiri – conversii…Mutaþii – mistuiri – conversii…

(Gânduri pe marginea unei cãrþi:
«Cine sunt eu? – O cãlãtorie prin mintea ta», de  Richard David Precht)

MotoMotoMotoMotoMoto:
„Cine sunt eu? ªi, dacã sunt, câþi sunt?”

Unii înþelepþi indieni spun cã avem atâtea
„euri”, atâtea „noi” identitãþi, câte focare domeniale
avem în noi! Naratologii moderni îi susþin
îndeaproape: jucãm în viaþã ca „personaje”
nenumãrate roluri, suntem „funcþionarii” diverselor
funcþii, angajând anumite aspecte, sectoare ale
personalitãþii noastre. Omul joacã „n” roluri, pentru
cã are câte un rol pentru fiecare program, pe fiecare
plan de existenþã, are toate diferenþialele divine ºi
toate arhetipurile! Omul este un program de
programe, un stil individual de stiluri colective, un
modúl de modúle (x = f(y,z) )! Fiecare individ se
inventeazã pe sine ca persoanã! Eu fac ceea ce
trebuie sã fac! „Omul îºi dã propria mãsurã”,
mãsurã a tuturor lucrurilor fiind el. Se construieºte
pe sine, propriul cosmos. De proprietate
supradimensionatã nu are nevoie, precum acel
ucenic ce, trecând fluviul dincolo, nu mai are nevoie
de plutã! Pluta ºi-a epuizat rostul utilitar, de instru-
ment, posesia, ca prelungire a sinelui, fiind o
absurditate, cât timp ºi corpul este un instrument,
fie el un aparat complex, ce dincolo îºi pierde
sensul. Maxima competenþã a instrumentelor se
resoarbe în apogeul funcþiei lor. Devin sublimul ideii
pe care o slujesc, întocmai aripii pescãruºului
Livingston, din celebra nuvelã!

Obiectele sunt o prelungire a eului, iar
ataºamentul de lucruri materiale e un simptom al
fricii ºi neîncrederii saltului dincolo. Nu extinderea
personalitãþii în obiecte, ci resorbþia maximei
funcþiei obiectelor în structura personalitãþii! Maxi-
mum de structurã cu minimum de energie.
Consumul, ca resorbþie, sublimare suficientã ºi
necesarã a obiectelor în subiectul ideal. Saltul
obiectelor, prin om, în prototipul lor spiritual! Aºa
salveazã omul natura ce a cãzut o datã cu el.
Resorbþia  obiectelor în prototipurile lor, nu doar
conversia, este idealul tuturor sistemelor
imperfecte, eterogene de pe pãmânt. Revenirea la
Idee: aducerea ca ofrandã lui Dumnezeu a Ideii -
Arhetip cu care Acesta a creat lumea, recuperate
din conglomeratul lumii! Cultura de foarte bunã
calitate, cultul, acesta e omagiul absolut adus
Creatorului! Orice imagine situaþionalã are un
fascicul de semnificaþii, pe niveluri numeroase, cf.
Eliade, ºi provoacã „n” puncte de vedere, perspec-
tive asupra ei, chiar dacã ni se pare cã este unicã
ºi… unitarã! Imaginea „adevãratã este Imaginea
ca atare, Imaginea ca fascicul de semnificaþii, iar

nu doar una singurã dintre semnificaþiile ei sau
unul singur dintre numeroasele ei planuri de
referinþã. A traduce o Imagine într-o
terminologie concretã, a o reduce la numai
unul dintre planurile ei de referinþã [niveluri
ontice] este mai grav decât a o mutila;
înseamnã a o anihila, a o anula ca instrument
de cunoaºtere”(M. Eliade, Imagini ºi simboluri,
p. 19), ceea ce denotã un grav dezechilibru
psihic, monomanie.

Eul nostru este etajat, precum lumea
este etajatã! Având aceleaºi niveluri ontice.
Eul este „boboc” când intrã într-un nou nivel
ontic, etaj, „ºcoalã”, pe care trebuie sã le
parcurgã, asimilând totul ºi este „absolvent”
sau „ºef de promoþie”, când atinge apogeul
sau podiumul acelui nivel, pãrãsindu-l pentru
nivelul urmãtor. în noile niveluri ciclul se
repetã! într-un fel, omul „locuieºte” în limitele,
orizonturile maximale ale simþurilor sale. Cât
îi oferã simþurile, atâta este! Doar atât?! Toate
reprezentãrile mele despre lume sunt
reprezentãri ale minþii mele(Kant), atât de spe-
cial-umane! Iar Schopenhauer: «Omul nu
poate cunoaºte lumea în mod obiectiv. Ceea
ce vedem ºi cunoaºtem este doar ceea ce
ne permite creierul nostru de animal»! „Dacã
leul ar vorbi, noi nu l-am putea înþelege”. „Dacã
cineva spune ceva, atunci face ceva” (Aus-
tin).

Limbajul a fost creat pentru a construi
adevãrul ºi lumea, în funcþie de necesitãþile
speciei umane (Precht). Simþurile sunt
ancorele putinþei de „a fi” sau de „a  avea” ºi
„a putea”?! Omul este cât/cum este trezit,
reactivat în el? E doar mentalul descurcãrii în
aceastã lume sau e infinit mai mult, neuitând
de mintea profundã, care nu mai e doar în
creier ºi e infinit mai bogatã decât mentalul,
într-un fel e supraconºtientul atât de vitregit,
ignorat de savanþi. Acesta e-n direct cu
Dumnezeu, iar omul este în mãsura în care
este acel strop de dumnezeire, „chipul ºi
asemãnarea”! Nu e nimic în afara noastrã,
sunt doar gândurile noastre, reprezentãrile
noastre strict umane, noi ºi programele
noastre?! Baleiate de precarele noastre 5
simþuri. Proiectate pe „ecranele”, „monitoarele”
mentale, se uitã la noi  ºi … „nu se uitã”! Deci
se uitã, nu te uitã, dacã nu le ºtergi definitiv,
nu la arzi în trash (coºul de gunoi-crematoriu),
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nu le mistui, asimilându-le, convertindu-le!
Peºtera lui Platon e-n noi! Iar noi, ocnaºii
încarceraþi, încãtuºaþi, captivi ºi… captivaþi  în
grota propriilor reprezentãri, limite, mâzgãlite cu
frânturi de informaþii, zdrenþe de imagini ºterse,
absolut incomplete, umbre, în uriaºa-ne
ignoranþã! Programele, ca arhetipuri reactivate,
adicã „energizate”? Raþiune ºi emoþia aferentã?
Mãi, sã fie! E chiar una dintre definiþiile imaginii!
Vedem lumea prin aceste „filtre”, aceastã pâslã
întinatã ºi ne credem grozavi! Sisteme în sisteme
sau sisteme integronice (holografice) virtuale
traversând ºi reactivându-se în sisteme
domeniale active, reale!

O cãlãtorie prin mintea… lui Dumnezeu,
concomitent cu «O cãlãtorie prin mintea ta»!
«Suntem ca un copil ce intrã într-o bibliotecã
uriaºã, plinã de cãrþi în diferite limbi. Copilul ºtie
cã cineva a scris acele cãrþi, dar nu ºtie, însã,
cum s-a petrecut acest lucru ºi nu înþelege limbile
în care au fost scrise. Copilul are o idee vagã
despre o anumitã ordine misterioasã în aranjarea
cãrþilor, dar nu ºtie despre ce este vorba. Dupã
pãrerea mea, aceasta e atitudinea pe care pânã
ºi oamenii cei mai inteligenþi o au faþã de
Dumnezeu. Vedem un univers minunat alcãtuit,
care se supune anumitor legi, dar noi înþelegem
vag aceste legi. Gândirea noastrã limitatã nu
poate pãtrunde forþele misterioase care pun în
miºcare constelaþiile» (Einstein). Bine, rãu,
depinde de bãtãturã! Calitatea învãþãrii. Deci o
soluþie este sã arunci în trash, sã arzi definitiv
balastul energoinformonic, reziduurile: Delete!

Arderea însã poate fi ºi mistuire ce converteºte
metanoic! Singura putere ce-o avem e alegerea.
Ai simþit cã ceva nu e-n regulã, ºterge! Nu tu
decizi, cãci liberul arbitru nu e altceva decât ceea
ce „ne este dat”de programele care ne conduc
ºi de care noi nu suntem conºtienþi, tu eºti cel
ce posedã liber-arbitrul, ai puterea sã apeºi tasta
„ºterge”, asta-i singura putere ce-o avem, la
alegere.

Fiecare specie îºi cautã idealul de
„pãmânt al adeveririi sale”(Noica). în lipsã, se
adapteazã, recurgând la mutaþii de acomodare
la noul sistem referenþial, cât mai bine, tinzând
asimptotic întru… visul acelui ideal. Numai omul
este conceput sã se raporteze la proiecte
invizibile, divine, cãci are conºtiinþã! «Te-am
aºezat în mijlocul lumii, ca sã poþi privi mai uºor
în jurul tãu, sã vezi tot, sã pãtrunzi tot. Te-am
creat ca pe o fiinþã nici cereascã, nici
pãmânteascã – nici muritoare, nici nemuritoare,
ca sã fii tu însuþi liberul tãu plãsmuitor ºi biruitorul
tãu; tu poþi coborî pânã la a deveni animal ºi poþi
sã te înalþi pânã la a renaºte ca o fiinþã divinã.
Restul vietãþilor primesc când vin pe lume ceea
ce le trebuie – spiritele înalte sunt de la început,
sau îndatã dupã aceea, ceea ce vor trebui sã
fie ºi sã rãmânã pentru vecie, numai tu poþi creºte
ºi înflori dupã propria ta voie – tu singur porþi în
tine sâmburele unei vieþi universale» (Pico della
Mirandola – Oratio de homini). Sã fim un ghem
de programe subordonate programului regent
„Om”?! Mintea omului creºte o datã cu el,
întocmai celorlalte mãdulare (Nietzsche), îºi
desfãºoarã „pânzele”, o datã cu þeserea lor
multiplã, prin reactivãri ºi lãmuriri… în „jocuri
secunde” redând Ideea. Noi dãm substanþã
imaginilor evocate de cuvinte ºi alþi stimuli!  Sã
fie „bãtãtura” informaþionalã de vinã cã iese
„covorul” atât de grosier ºi cu rateuri? Simþurile
noastre – precare?! Practic, detaºarea de
aceastã „pânzã-ecran” ne creeazã starea de
bine, iar reactivarea autonomã a arhetipului ne
face pe de-a dreptul „fericiþi”!  Pentru cã atunci
când stãpâneºti situaþiile subordonate, când eºti
curat, pur, în echilibru, totul este ok! „Adevãrul
te elibereazã”.

Ghemul arhetipurilor e în tine! în ele pune
ordine, cãci se pare cã-n loc de bãtãtura finã,
programele din naturã întineazã, murdãresc,
falsificã, sunt eterogene, imperfecte, chiar dacã
reactiveazã ºters, chiar dacã trezesc buimac.
Tu îþi eºti stãpân, de ce te laºi subordonat,
exploatat ºi întinat de energiile reziduale ale
sistemelor parazitare, eterogene, imperfecte?
Vrem sã ne eliberãm de tirania sistemelor
devorante, lacome de energiile noastre! în noi,
sinele autentic ºi sinele derivat stau faþã-n faþã
ºi ar trebui sã-ºi cearã unul altuia iertare! Pentru
numeroase greºeli, pentru ignoranþã, pentru
uitare, pentru uitarea menirii ºi alte „uitãri”, tocmai
fiindcã te laºi captivat de… uitarea la lume! La
imaginile din lume proiectate de creier pe
monitorul mental. Am uitat cã suntem o fiinþã de
luminã spiritualã, „dupã chipul ºi asemãnarea…”
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ºi o întinãm cu atâta uºurinþã. Ai observat câte
„videoclipuri” ruleazã în mintea ta haotic în fiece
secundã?! Asta e povara care ne striveºte!
Balastul, inflaþia de informaþii brute, proaste,
neprelucrate pe cont propriu, revizuind,
rejudecând Everestul prejudecãþilor. ”Te-am uitat,
neglijat, mi-am uitat menirea”, se spune în
surprinzãtoarea filosofie ho’ oponopono! Sinele
nostru cel mai înalt, autentic, este „în direct” cu
Dumnezeu, el este interfaþa noastrã cu
Dumnezeu, sursa întregii noastre inspiraþii ºi
intuiþii, vederii nousice, dacã… Dacã oglinda
este curatã! Oglinda (camera) pe care o port prin
lume înregistrând imaginile ei! Traversez situaþii
ºi înregistrez, mã îndop cu informaþii
neprelucrate, dupã modelul… nipon, japonezii –
aþi observat? – filmeazã – fotografiazã tot.
Conotaþia este ansamblul sensurilor,
semnificaþiilor, atributelor posibile contextual.
Orice context are o situaþie dominantã, regentã,
ºi o infinitate, un balast de situaþii subordonate,
e un nod, un ghem. Câmpul (kshetra) – þine
laolaltã, împreunã, leagã, încheagã! Legea
(dharma), de asemenea, este „ceea ce þine
laolaltã” pe cele afine ei, similare ºi
complementare, cãci le împreunã (în-pre- unul!).

Ideea, uluitor, încheagã ºi ea unitar,
structureazã ºi dã sens informaþiilor sau e un
calup informaþional structurat (ordonat) unitar de
un sens global. Meditând adânc la aceste lucruri,
vedem legãtura strânsã dintre idei, imagini,
contextul ce pune în valoare conotaþia, ce dã
sensuri contextuale, scoate în evidenþã un
anumit aspect din fasciculul auroral de aspecte

diferite, dar ºi faptul cã ideea ºi legea sunt strâns
legate de câmp, suportul pe care au loc
„arderile”! De ce am spus acestea toate? Pentru
cã n-ar trebui sã fim oglinda lui Stendhal, care
se afumã cu negrul de fum al realitãþii! Adicã sã
înregistrãm „totul”, fãrã sã rumegãm ºi sã
asimilãm sever ºi extrem de critic, judecând
totul, reziduurile aruncându-le la trash. Albinele
nu adunã polenul de dragul polenului, ci-l
prelucreazã atât de rafinat! Senzaþiile „se plimbã
singure prin lume” – Mach – la fel cum se plimbã
oglinda–camerã de luat „vederi ” a romancierului
Stendhal! Nu existã un centru al eului în creier,
doar focare situaþionale ad-hoc! Eul nu se
descompune, ci se adecveazã situaþional,
proteic, diferenþial, conform  nivelurilor ºi
situaþiilor. Dacã eul e proteic, sinele e oglinda
Cerului, ce nu e afectatã de norii ºi furtunile
trecãtoare, efemere: „cerul ºi pãmântul vor trece,
dar cuvintele Mele nu vor trece”!

Eul cãlãtor prin domenii e un cameleon
ce ia culoarea, se îmbibã cu miresmele, se
identificã cu noua imagine. Dacã imaginea este
un „fascicul de semnificaþii”, Eul este „un
mãnunchi de senzaþii”, un nod, este focarul sau
senzaþia complexului de semnificaþii! Nu ne oprim
doar la senzaþii. Dacã imaginea nu este mistuitã,
devoratã, asimilatã ºi fixatã, totul este zadarnic.
„Abur [este], care se aratã o clipã apoi piere”. ºi
semnificaþia este un câmp – idee! Sensul este
direcþia unei miºcãri (sens, simþ, senzaþie,
emoþie, e – movere!) a unui complex
informaþional unitar structurat! „Noi nu gândim
cu creierul, ci suntem creierul, suntem
sentimentele noastre”. Emoþiile (senzaþiile) sunt
arderi (reacþii) spontane, necontrolate;
sentimentele, dimpotrivã, sunt arderi atent elabo-
rate, complexe ºi controlate. Sunt un amestec
special de emoþii ºi reprezentãri semnificative.
Depindem de hormoni ºi substanþe-mesager?!
De infinite reacþii biochimice, arderi metabolice…
Toate sentimentele, gândirea ºi acþiunile noastre
apar cu ajutorul neuro-transmiþãtorilor. „Sistemul
nervos poate fi manipulat ºi folosit în scopuri
dubioase”. Omul nu trebuie instrumentalizat,
robotizat. Sunt deja cãi extrem de riscante pentru
fiinþa umanã, cum ar fi neurologia (neuroplasticã),
ingineriile: geneticã, financiarã, informaticã sau
psihotronica… Armata ºi serviciile sunt primele
care comit abuzuri grave, nepermise, dar ºi
mafio-ciocoismul banilor „de-a gata”,
parazitismul uman, cu gulere albe sau fãrã…
gulere! Furtul atenþiei ºi seducerea naivitãþii,
ignoranþei maselor! Comunismul ºi consumismul
de dragul consumului, toate „ismele” nu-s decât
„domnia cantitãþii ºi semnele vremurilor”!
„Provocãrile neurologiei ºi psihotronicii ne obligã
la concentrare ºi meditaþie” profundã, rugãciune,
drept „culturã a conºtiinþei”. Memoria e identitatea
noastrã; fãrã amintiri nu avem biografie, viaþã…
conºtientã! Stocãm semnificaþii, esenþe, însoþite
de frânturi de imagini! „Eu sunt subiectul sau mai
curând obiectul amintirii? în creier sunt stocate
semnificaþii ºi nu date!” (p. 93)
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Nu e reflecþie, amintire sã nu fie
exprimatã prin limbaj, toate reprezentãri, deci pe
alt nivel, al lui „ca-ºi-cum”, metaforic, artistic, al
transferului de sens în „neuronii oglindã”, recent
depistaþi de italieni! Omul nu poate fi om fãrã
extensii: în proprietate, în unelte, în imaginar (sau
fictio)! Sunt refugiile omului din chingile realitãþii
raþionalizate rigid, atât de dragã unora:
Wittgenstein, Nietzsche, Sartre º.a. Deci au fost
descoperiþi neuronii „ca-ºi-cum”, artistici,
metaforici (transfer de sens) sau neuronii-
oglindã, cei ai reprezentãrilor proiective! Cred
cã-s interfaþa, de aici dincolo! Existã în creier o
interfaþã minte (inima din creier?!) ºi mentalul
reprezentãrilor imagistice reale… Conversia
amintirii întru semnificaþie, sens, plus cioburi de
imagini în frazarea discursivã e similarã
restaurãrii de vestigii arheologice din resturi,
cioburi vagi. „în cadrul unei propoziþii se
experimenteazã construcþia unei lumi”
(Wittgenstein). Numai cã imaginea are
numeroase niveluri ºi fascicule de semnificaþii,
vãzutã din n perspective, tot atâtea limbaje
diferite; e antologic exemplul cu accidentul ºi
numeroasele perspective din care e „vãzut”:
familie, poliþie, medici, mecanici, procurori, preoþi,
avocaþi etc.! Aceeaºi situaþie interpretatã de „n”
echipe de specialiºti diferiþi!  Cu 30 – 35 de sunete
se exprimã orice frazã complicatã, se schiþeazã
un univers. „Jocurile de limbaj” la Wittgenstein
nu-s altceva decât jocul proteic al situaþiilor
conotativ-reflexive.

El a fãcut saltul acrobatic „mortal” de la
tranzitivitatea purã din „Tractatus…”, la
reflexivitatea jocurilor proteice, din „Cercetãri
filosofice”, în funcþie de situaþiile referenþiale
specifice, adaugã deci complementara reflexivã,
conotativã! Refugii din naturã: „Care-i þelul tãu
în filosofie? Sã-i arãþi muºtei ieºirea din sticla de
muºte!” „Natura nu este bunã, ci feroce, plinã
de capcane ºi indiferentã faþã de om”, cãci nu e
doar pentru om! ºi atunci Eul se identificã  cu o
altã situaþie, fictivã, strict mentalã, decât cea în
care se aflã realmente! Realitatea, vizibilã ºi
invizibilã, este accesibilã cunoaºterii mentale
prin înaintarea întru mister sau inaccesibilã
cunoaºterii umane „clasice”: divinul sacru, cre-
ator, ziditor, unificator sau demonicul dezbinãtor
ºi distrugãtor. Supapa de refugiu pentru om este
cultura, care e ºi o reconstituire, prin baleiere, a
Paradisului pierdut ºi… uitat, ºi o punte spre
Divin!

A simula ºi a trãi simulãrile „ca-ºi-cum”e
o trãsãturã antrenatã, cred, prin vise, în primul
rând, apoi prin visuri, reverii, proiecþii cu ochii
deschiºi: viitorii visãtori ai altor lumi mai bune,
perfecte! Acea sectã eminescianã: „copilul
nefericitei secte/ Cuprins de adânca sete a
formelor perfecte”! A trãi doar la propriu
tranzitivitatea lui Wittgenstein sau la figurat,
reflexivitatea, ambele teoretizate genial de Tu-
dor Vianu! „Neuronii-oglindã” nu pot fi decât cei
ai reprezentãrii. Curios, dacã eul trãieºte
aproape identic ficþiunea ca ºi realitatea, eul-

moral distinge clar (?!) între participarea directã
ºi cea indirectã la o faptã! Ce se cuvine ºi ce nu
se cuvine sã faci, în cele mai diverse situaþii,
cred cã e ruptura dintre moralã ºi eticã! Cuviinþa
moralã ºi cuvioºenia creºtinã, sunt din aceeaºi
familie lexicalã! Iar Codul poruncilor morale  a
fost sculptat pe Tablele Legii! Labilitatea moralei
este, de fapt, a eticii care n-are un temei divin!
Simþul intuitiv al moralei, simþul moral este scrijelit
ºi în inima Omului, indiferent de ideologiile sau
doctrinele pasagere. Toate fiinþele vii trebuie
respectate, toatã creaþia divinã: Natura e vie! Iar
omul e mãsurã a tuturor lucrurilor! Pe corabia
Terra, Arca Noeticã a tuturor vieþuitoarelor, orice
specie e un „nit” ºi o… „niºã”  a Arcei, care,
dispãrând,  pune întreaga Arcã noeticã a
noosferei în pericol. „Nu toate speciile de plante
ºi de animale nu-s de neînlocuit ecologic”! Oare?!

Valoarea în sine a Naturii e greu de
stabilit, totuºi ea e-n funcþie de fiecare specie
vie în parte, de Om, în primul rând, la modul
paradiziac sau ideal al speciei respective!
Chilienii Maturana ºi Varela au intuit autopoieza
organismelor colective, întocmai miliardelor de
neuroni ai creierului, ce se autocreeazã!
Autopoieza este un fenomen splendid, epocal,
dacã… el chiar se produce! Autocrearea vieþii
ºi a creierului presupune un tip special de
comunicare, cãci nu se transmite doar o
informaþie, ci se comunicã un sistem integronic
autoproiectiv ºi autopoietic! Probabil, pe „formula
proporþiilor numerice” ºi… alfabetice! De reglaj
ºi modelare-modulare fractalicã. Se comunicã
semnificaþii, câmpuri, ce adunã laolaltã,
împreunã ºi structureazã informaþiile, dându-le
sens! E ºi definirea câmpului, ºi a legii, ºi a ideii!
Orice sistem are aºteptãri ºi disponibilitãþi de
oferit, interrogatio ºi responsa-abilitas!
Sociologul Luhman a intuit comunicarea totalã
prin iubire a codului complex al unei fiinþe ce se
identificã empatic cu o alta, complementarã,
nãzuind întru unul! („Numai împreunã (îm-pre-
unul!) bãrbatul ºi femeia formeazã omul complet”
(Kant)).  Intuieºte, de asemenea, echipa
sinergicã perfect armonicã ºi sudatã, adicã su-
pra organismul Cetãþii! Omul e om numai
împreunã cu fraþii, semenii, individul colectiv,
sinergic.

Comunicarea ºi sensul sunt împreunã,
sensul fiind unda ce înglobeazã, unindu-le,
particulele! „Ce fel de aºteptãri sunt aºteptate”?
Pãi, aºteptãrile împlinirii, complinirii noastre,
aflarea jumãtãþii perfecte; „cea mai” perfectã,
completã, formã de comunicare – Iubirea dintre
doi parteneri din aceeaºi specie, un yin ºi un
yang, prefigurând tai - chi, prana universalã!
Douã coduri stau faþã-n faþã gata de împlinire,
se cântãresc, comunicând empatic ideea de
cosmos, de perfecþiune, de armonie! Creierul
iubeºte iubirea, or, aceasta înseamnã schimb
între poli, circuit energoinformonic, adicã cea mai
subtilã ºi completã comunicare tranzitivã ºi
reflexivã, cea umanã. Un om e fericit, când e-n
armonie cu Sine, cu legea moralã din sine, ºi cu
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cosmosul, cu cerul înstelat! Când proiectele sale
se împlinesc, când se mulþumeºte cu foarte
puþinul ºi necesarul saltului de aici dincolo. Evitã
orice trebuinþã artificialã. Armonia cu mine
însumi, adicã sublimarea unui sine cãzut, derivat
ºi deviat, întru sinele autentic, mentalul convertit
în mintea din inimã. ºi a face trebuie adecvat
întru a fi, prin avere sau putere. „Fericirea mea
reprezintã momentul în care sunt în perfectã
armonie cu mine însumi”, interacþiunea dintre
aºteptãri ºi împliniri. Filosofia conversiei
substanþiale permanente pe noi niveluri ontice
pânã la victoria finalã: to be! Echilibrul utilitarist
dintre fericire ºi suferinþã, alternanþa
„dobedobedobedobe”, din to be is to do
(Socrate), to do is to be (Sarte), dobedobedo
(Frank Sinatra)…

Uluitoare intuiþie a trecerii (conversiei) lui
„a face” în „a fi” apogetic într-un plan, în care „a
fi” devine fermentul, codul genetic al germenelui
„a face pe a fi” în planul superior ºi tot aºa, ca-n
Doctrina Substanþei a lui Camil! Pe fiecare nivel
dominã „a face”, pânã se obþine deplinãtatea lui
„a fi” noetic! Eliberarea de aºteptãri, în primul
rând de cele exagerate, inutile conversiei
substanþiale nousice. Obþinerea satisfacþiei,
umplerea aºteptãrii… prin ce? E foarte impor-
tant acest ce-va! Cu ce umpli fagurii, ce îþi
ostoieºte saþietatea sau ce fel de foame, de sete
ai?! ºi asta e o… plãcere, este Regina tuturor
plãcerilor, este bucurie, mulþumire, este
Beatitudine, Fericire! Ucide orice durere, boalã,
suferinþã, ucide însãºi moartea! Aºa se „învaþã”
fericirea: prin suferinþa necesarã, nu prin evitarea
ei, cum fac budiºtii ºi toþi hedoniºtii atei. A savura
din plin stãrile sufleteºti înalte, de ordin spiritual,
ce procurã plãceri, satisfacþii nebãnuite. Trãirea
intensã a clipei convertite (mutate) în spirit,
arderea ce… doare, dar ºi dureazã! Ce poate
sã spere omul: cã existã Dumnezeu, o Fiinþã
infinit de mare ºi de perfectã (Anselmo). ºi cum
„nici o vorbã, fãrã probã”, în susþinerea existenþei
lui Dumnezeu, se vine cu argumentul întregului
univers creat! Probele în susþinerea lui
Dumnezeu (insistent, în sine) sunt întreaga
Creaþie (existentã) ºi e doar Opera. Creatorul e
ºi nu e în Creaþie! Un rus nãstruºnic din Siberia,
a fiert o gãleatã cu uncrop ºi l-a aruncat de la
ultimul etaj al unui bloc turn, la o temperaturã de
> -50o C. Ce roi de fulgi de nea, un splendid joc
de artificii! La fel se-ntâmplã cu esenþa implicitã,
insistentã pulverizatã în golul, vidul existenþei!
Sublimarea lumii! Existenþa mai precede
esenþa?!

Cea mai spectaculoasã întrebare din
filozofie: «Pot sã vreau ceea ce vreau?». Da,
cãci suntem programaþi de Dumnezeu sã-l vrem!
Voinþa inconºtientã (supraconºtientã?!) e
stãpânul ºi raþiunea (inclusiv moralã) e sluga,
executantul: «mintea nu acceptã ceea ce-i este
neplãcut inimii». O pulsiune inconºtientã
(supraconºtientã) îºi cautã pe harta holograficã
a creierului o rezolvare conºtientã, ce-i imediat
cenzuratã de un supraarbitru… moral. Nu faci
ce vrei! «Cãci nu sãvârºesc ceea ce voiesc, ci

fac ceea ce urãsc…,  nu fac binele pe care-l
voiesc, ci rãul pe care nu-l voiesc, pe acela îl
sãvârºesc»(Romani, 7-19). Iatã deci cã voinþa
poate avea doi stãpâni, unul fiind agentul rãului!
Care este sensul vieþii? Cel vertical, pe Scarã
sau Coloanã, evident, acela duce la Fericire,
Beatitudine. Drumul Crucii. Fericit – aici ?! Doar
sporadic ºi relativ pe orizontala subspeciei! Abia
la saltul lui „a fi” de pe un nivel pe altul, scalar,
pânã la ultimul nivel al beatitudinii, libertãþii,
dreptãþii ºi iubirii desãvârºite!

Existã mici mulþumiri ºi pe pãmânt, dar
ele nu-s decât o formã rudimentarã de fericire.
Sensul vieþii? Mutaþie permanentã, conversie
întru Sinele absolut! Devoluþie nousicã, dacã
vreþi, ca sã fim în acord cu Doctrina substanþei
a lui Camil. Sensul vieþii este invizibil, Calea e
imperceptibilã, evidentã e doar arderea,
mistuirea, suferinþa!

Adaptarea nu se face la lume, ci la Sinele
cel mai adânc, prin lumea ca instrument gen-
eral! De aceea „doare”. îndreptarea unui trup ºi
a unui suflet, schilodite prin cãderea adamicã,
dupã prototipul moral din tine ºi dupã Cerul
înstelat, doare. Dar meritã! Nici la sfârºit nu
putem ºti dacã am trãit aºa cum se cuvine, dacã
suntem împliniþi, ci simþim doar acea fericire
infinitã sau… amãrãciune. „Eu cred cã omul
este… o fiinþã atât de liberã, încât nu i se poate
lua dreptul de a fi ceea ce crede cã este ”
(Lichtenberg), umplându-ºi „zilele cu viaþã, nu
viaþa cu zile”! (Richard David Precht – op . cit.,
p. 330).
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destinele pecetluite ºi chiar dacã nefericirea nu
e în genere un scop existenþial, auditoriul
empatizeazã ºi gãseºte chiar plãcere în
nenorocirile ºi dilemele mãºtilor dramatice. De
ce simte fiinþa umanã o eliberare esteticã în toate
acestea? De ce nu îi sunt de ajuns comediile
pentru a se destinde? De ce are tragedia un rol
purificator? De ce suferinþa altora funcþioneazã
ca un creuzet al propriilor dureri?

Asemenea probleme complexe au fost
abordate de unul dintre cei mai de seamã filosofi
germani, F. Nietzsche, ale cãrui opinii le trec în
revistã acum pentru a sublinia importanþa
acestei specii literare nu doar pentru societate,
ci ºi pentru individ, ca sumã de paradoxuri.
Înainte de toate, Nietzsche face o distincþie
clarã între douã tipuri diferite de artã: arta
apolinicã ºi arta dionisiacã. Pornind de la
modelele antice oferite de greci, acesta preia
numele celor doi zei, Apollo ºi Dionysos, pentru
a ilustra douã manifestãri distincte ale actului
artistic. O datã, arta (muzica, sculptura,
cântecul aedului, literatura, pictura) are rolul de
a menþine aparenþele pe care se sprijinã viaþa
de zi cu zi. Arta figurativã, care necesitã analizã,
ori arta care se inspirã din însuºi materialul vieþii
este un fel subtil de a-i aminti omului cã e
responsabil sã menþinã iluzia existenþei.
Mãsura, autocunoaºterea, raþiunea joacã roluri
importante în aceastã punere în scenã, de astã
datã, interioarã. Omul îºi reprezintã lumea ca
pe un teatru intim, în care nu totul e permis, în
care limitele devin visuri de dincolo ºi în care
efectele sunt calde, intense, dar mereu
construite în perimetrul conºtiinþei. Pe de altã
parte, arta dionisiacã este total opusã acestor
tendinþe “luminate” (e doar un fapt cunoscut cã
Apollo e ºi zeu solar, al lirei, al muzicii ºi alalalalal
luminiiluminiiluminiiluminiiluminii). Dionysos îndeamnã la desfãtare, la
orgie, la descãtuºare ºi tot ce exprimã arta sa,
amplificatã de cortegiile zgomotoase ale satirilor,
transcende valorile etice ºi cumpãtarea omului
grec apolinic, senin ºi atent la propria prezenþã.
Muzica, spune Nietzsche, muzica adevãratã,
clasicã, vibrantã, în stil Wagner, Bach, este
sublima manifestare dionisiacã a omului cuprins
de mirajul artei. Muzica e un limbaj general ºi
bogat, care adunã destine, gânduri, speranþe ºi
le contopeºte fãrã deosebire. Într-o simfonie se
simte tremurul, tumultul, iubirea ºi disperarea
în aceeaºi mãsurã, fãrã deosebire, totul
depinzând de povara pe care fiecare suflet o
lasã sã se evapore în sunet.

A venit un moment în istoria culturalã a
omenirii, când echilibrul ºi plãcerea nu mai
puteau fi opþiuni separate. Un om al plãcerii
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Teatrul a constituit întotdeauna o altfel

de literaturã. Cuvântul declamat ºi pus în scenã
a cãpãtat un rol social mai pronunþat decât
cuvântul scris, acesta din urmã apelând aproape
intim la sentimentele publicului. Actorul pare sã
demaºte audienþa ºi a urmãri un spectacol este
o crudã deconspirare, o confruntare fãþiºã cu
oglinda pe care dramaturgul a gãsit de cuviinþã
sã o înfãþiºeze audienþei. Tocmai de aceea,
tradiþia a acordat libertatea consumatorilor de
teatru de a-ºi exprima fãþiº aprobarea (prin
aplauze) sau dezaprobarea (prin huiduieli sau
aruncarea de roºii putrezite) faþã de concepþia
autorului. În antichitate ori în Renaºtere, în
vremurile acelea mult mai destinse, actorul ºi
omul simplu dialogau prin intermediul gesturilor-
simbol, primind sau refuzând, admirând sau
negând. Dând la o parte menirea teatrului de a
amenda greºelile unei societãþi, greºeli satirizate
de obicei în comedii, dramaturgii au creat de-a
lungul timpului ºi altfel de personaje, mãºti care
transcend divertismentul popular sau
comentariul social, figuri emblematice rãmase
în cultura universalã, care strigã în van,
neauzite de nimeni. Mã refer la acele chipuri
plânse sau încremenite de durere, în replicile
cãrora se regãseºte tumultul omenirii întregi ºi
tocmai inutilitatea acestui tumult, la un moment
dat, înduioºãtor. Omul tragic, în continuã luptã
cu Dumnezeu, cu societatea sau cu propriile
emoþii, a suferit schimbãri în istoria teatrului
universal, dar întotdeauna, prin puterea de
expresie a marilor genii literare, el nu numai cã
s-a modelat dupã tendinþele culturale specifice
unei epoci, dar s-a ºi încãpãþânat sã reflecte cu
statornicie o trãsãturã constantã a firii umane:
neputinþa de a-ºi depãºi destinul.

Tragedia însã e mai mult de atât. S-a
observat o ciudatã apetenþã a publicului pentru
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devine superficial ºi nu mai gustã bucuria
cunoaºterii, devenind orb la spectacolul viu din
faþa ochilor sãi, spectacol cu atât mai formidabil
cu cât ignoranþa sa îi permite sã vadã doar o
micã parte din adevãrata naturã a realitãþii ºi
chiar ºi aºa, frântura de adevãr care îi e
accesibilã l-ar minuna. Un om pe deplin apolinic
devine sterp ºi rigid emoþional, iar sufletul sãu
se usucã sub interdicþiile prea pronunþate ale
conºtiinþei. Tocmai aºa crede filosoful german
cã a apãrut tragedia, ca îmbinare armonioasã
ºi totuºi disonantã a acestor douã tendinþe, ca
luptã continuã între Apollo ºi Dionysos. Omul
tragic se ceartã ºi se luptã în primul rând cu
aceºti doi zei, pe care nu îi înþelege întotdeauna,
pe care îi ia în braþe tocmai când nu trebuie, pe
care îi încurcã ºi îi supraestimeazã, rãvãºindu-
ºi existenþa, transformând-o într-o cursã a
perfectei sincronizãri dintre plãcere ºi
cunoaºtere.

Tragediile scrise de-a lungul timpului au
îmbinat aceste douã elemente în proporþii diferite
ºi frumuseþea fiecãrei piese a fost concluzia
protagonistului, modulatã pe propria experienþã:
Oedip a descoperit cã binele ºi adevãrul nu sunt
valori identice, Prometeu a refuzat sã creadã
cã acþiunea pusã în slujba generozitãþii e uneori
incapabilã sã distrugã barierele din naturã, iar
Hermiona, de exemplu, s-a revoltat în faþa
libertãþii altor inimi de a alege de alege diferit de
propria ei inimã. Cum a evoluat tragedia ºi cu
ce fel de dileme s-au confruntat protagoniºtii de-
a lungul literaturii universale? Acest articol
urmãreºte ºase personaje, cu intenþia de a
descoperi vocile ascunse, care se aud în
surdinã din spatele cortinei. Unde e Dionysos?
Unde e Apollo?

6 personaje în cãutarea unui sens6 personaje în cãutarea unui sens6 personaje în cãutarea unui sens6 personaje în cãutarea unui sens6 personaje în cãutarea unui sens
Cele mai de seamã “încarnãri” literare

ale tragicului sunt, în opinia mea, ºase personaje
remarcabile, asemãnãtoare ºi totuºi distincte,
care completeazã reciproc percepþia omului
asupra existenþei sale ºi mai cu seamã, ele
vorbesc despre evoluþia ideii de tragic în
mentalul colectiv. Acestea sunt, pe rând,
Prometeu Prometeu Prometeu Prometeu Prometeu al lui Eschil, condamnat la o moarte
lentã ºi perpetuã pentru generozitatea sa; TTTTTimonimonimonimonimon
din Atenadin Atenadin Atenadin Atenadin Atena, amfitrionul risipitor devenit pustnic
mizantrop, creaþie finã, de o adâncime
psihologicã rarã a marelui Shakespeare;
HermionaHermionaHermionaHermionaHermiona ºi OresteOresteOresteOresteOreste ai lui J. Racine, simboluri
ale patimii omeneºti ºi, nu în cele din urmã,
FaustFaustFaustFaustFaust ºi MargaretaMargaretaMargaretaMargaretaMargareta, un cuplu supus distrugerii,
robit cunoaºterii ºi vanitãþii. Toþi sugereazã
menirea sisificã a fiinþei umane, condamnatã sã-
ºi reia caznele de fiecare datã, cu forþe înnoite.
Tragicul se va transforma odatã cu apariþia
moderniºtilor secolului al XX-lea în absurd ºi de
la “teatrul absurdului” al lui E. Ionesco, conjugat

cu figurile pierdute ale lui Ernst Kirchner nu mai
e mult pânã la ideea de alienare a individului
modern. De fapt, toate aceste tendinþe pornesc
de la enigma grecilor antici, de la indecizia lor,
de la oscilarea între plãcere ºi raþiune.
Goliciunea vieþii fãrã sens sau condamnarea ei
de a urma un tipar nedrept reprezintã intriga
oricãrei tragedii ºi tocmai reacþiile personajelor
la aceste limitãri frustrante reprezintã cheia
ascensiunii lor spirituale. Aºa cum declara
Aristotel în lucrarea sa monumentalã “Poetica”,
o tragedie bunã are ca efect asupra audienþei
“catharsisul”, purificarea ºi conºtientizarea nu
doar a imposibilului, ci ºi a frumuseþii în neputinþã,
a dreptãþii, a generozitãþii fãrã rod. Suferinþa
înnobileazã omul ºi dramaturgii îºi învaþã
publicul sã nu fugã de ea, ci sã ºi-o asume,
vãzând în marile personaje transformãri
interioare spectaculoase, înfãptuite prin durerea
acceptãrii adevãrului.

Prometeul anticilorPrometeul anticilorPrometeul anticilorPrometeul anticilorPrometeul anticilor, reprezentarea, reprezentarea, reprezentarea, reprezentarea, reprezentarea
sacrificiului zeiescsacrificiului zeiescsacrificiului zeiescsacrificiului zeiescsacrificiului zeiesc

Eschil (525-456 î. Hr.) a rescris mitologia
ºi a adaptat-o marilor dileme ale muritorilor. Zeii
din Olimp devin robii mândriei ºi a ierarhiilor,
supuºi toþi mai marelui Zeus, orbi în faþa virtuþii
titanului Prometeu, cel care din dragoste de
oameni, le-a dãruit focul, prima treaptã a
cunoaºterii. Încãlcând porunca lui Zeus de a
menþine oamenii în starea de letargie
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Atena, un tânãr bogat, plin de vitalitate, care se
vede înconjurat de oportuniºti, pe care el îi
considerã pe nedrept prieteni buni. Vocea
conºtiinþei, o reminiscenþã a corului antic, este
Apemantus, cel care prigoneºte mereu sufletul
lui Timon, umplându-l de îndoialã.

“Apemantus: Tu ºi avutul tãu sã vã
îmbolnãviþi de atâtea urãri de sãnãtate.”

Când zeiþa Fortuna schimbã cursul sorþii,
Timon se vede prins în zeci de datorii ºi,
disperat, îºi trimite economistul, pe credinciosul
Flavius, la vechii prieteni de pahar, care, deodatã
strâmtoraþi, îi refuzã rugãmintea, declarându-se
fie sãraci, fie jigniþi. Unii, mai diplomaþi, îl ajutã
pe Timon cu… dragostea lor, sentiment dãruit
cu uºuraticã seninãtate. Timon dã un ultim
ospãþ, în timpul cãruia îºi declarã profunda
dezamãgire în prietenie. Acoperã talgerele ºi
când toþi se pregãtesc sã mãnânce, din farfuriile
goale se ridicã un fum înecãcios ºi vinul din
potire se dovedeºte a fi apã chioarã. Aceastã
scenã puternicã, care aminteºte de o altã
secvenþã omonimã din nuvela lui Costache
Negruzzi, “Alexandru Lãpuºneanul”, este de
fapt lepãdarea lui Timon de oameni. El se retrage
în pustiu ºi acolo gãseºte o comoarã, uitatã
pesemne de niºte tâlhari. Aflând de noua sa
ascensiune, curtezane ºi bãrbaþi linguºitori vin
sã cearã îndurare lui Timon, socotind cã
plecãciunile lor valoreazã pe puþin câþiva
galbeni. Atenianul împarte bãnetul cu dezgust,
plãnuind pieirea cetãþii prin coruperea vechilor
valori, arãtând tuturor deºertãciunea traiului
mãrunt. Memorabil este rãspunsul pe care
Timon i-l dã lui Apemantus, care vede în
retragerea lui Timon o laºã escapadã:

“TTTTTimon din Atenaimon din Atenaimon din Atenaimon din Atenaimon din Atena: Îndeplineascã-þi zeii
dorinþa ta de fiarã. Dacã vei fi leu, vulpea te va
înºela, tot ea te va mânca dacã vei fi doar miel.
Vulpe de vei fi, leul te va pedepsi dacã mãgarul
te va învinovãþi, iar de vei fi mãgar te va chinui
prostia ºi vei fi un prânz dorit de lup. Ca lup vei
pãtimi mereu din lãcomie, punându-þi viaþa în joc
pentru o simplã îmbucãturã sau urs de vrei sã
fii, de hac îþi vine calul, iar calul de leopard se
teme. Dacã inorog ai fi, mândria ºi mânia te-ar
nenoroci, fãcând din tine însuþi jertfã. Ce fel de
fiarã ar trebui sã fii ca sã nu cazi pradã altei
fiare?

ApemantusApemantusApemantusApemantusApemantus: Rãspunsul poate fi gãsit
doar la Atena.”

Timon moare secãtuit de urã ºi conflictul
cu vechile sale iluzii îl macinã înainte de a gãsi
un deznodãmânt mulþumitor. Apemantus
rãmâne însã puterea luciditãþii ºi a toleranþei,
care, în ciuda intransigenþei unei judecãþi

intelectualã, Prometeu e condamnat la o
pedeapsã fãrã de sfârºit, înlãnþuit în Munþii
Caucaz, cu ficatul ciugulit de un vultur. În
tragedia lui Eschil, Prometeu sperã mereu într-
o revanºã, îºi strigã durerea ºi iubirea pentru
muritorii inconºtienþi de caznele lui ºi tragedia
titanului stã în însãºi firea lui, în dãruirea pentru
un popor mic, insignifiant, uneori meschin, care
nu îºi gãseºte timp sã-I mulþumeascã ºi care
creºte prin foc o nouã civilizaþie, uitând
sacrificiul lui Prometeu. Eroul tragic e conºtient
de misiunea sa pe pãmânt, pe care o prezintã
cu ardoare într-un monolog cutremurãtor:

“Tãcerea-mi nu-i dispreþ, nici semeþie,
Muºc inima-mi ºi gândul mi-l frãmânt,
Vãzându-mã izbit de-aºa ocarã,
ªi eu-cãci cine altul?- dãruit-am
Mãrirea de-azi stãpânilor mai noi!
Sã trecem peste asta, nu voi spune
Ceea ce voi ºtiþi: ce rele copleºeau
Pe om – ca sã-nþelegeþi- înaintea mea
A fost netot ºi l-am fãcut eu ager,
Având de cãlãuzã mintea-i clarã. ”

Replicile fãrã destinatar sunt exprimarea
de mai târziu a psalmilor arghezieni, a acelei voci
în deºert, neauzitã de nimeni, care arde ºi
cheamã pânã la ultima suflare un reazem.
Prometeu nu îºi regretã fapta, ci balanþa puterii,
hulindu-l pe Zeus ºi judecându-i pe ceilalþi
olimpieni, strânºi la ospeþe, linguºitori ºi muþi în
faþa trufiei. Prometeu este fãrã îndoialã ºi
expresia omului de geniu, care odatã închinat
lumii, este apoi exclus din ea, damnat ºi alungat.
Auditoriul este chemat sã reflecteze la natura
vremelnicã a raporturilor de forþã, dar mai presus
de asta, tragedia lui Eschil pune în scenã
strigãtul de rebeliune, strigãtul de neputinþã,
gãsind în cuvânt forma de expresie a
preaplinului sufletesc, a forþelor dionisiace
distructive, revendicative.

TTTTTimon din Atena, primulimon din Atena, primulimon din Atena, primulimon din Atena, primulimon din Atena, primul
mare mizantropmare mizantropmare mizantropmare mizantropmare mizantrop

În Renaºtere, credinþa în zei e atenuatã
de altfel de temeri: neîncrederea în ceilalþi
oameni ºi legea strâmbã a firii. Tragedia se
declanºeazã odatã pusã întrebarea asupra
cunoaºterii adevãrate a existenþei cãci, cine
ajunge sã vadã lucid hora legãturilor omeneºti,
se va îngrozi de micimea caracterelor ºi de
efemeritatea sentimentelor curate.

“- Cum stãm cu lumea?
 - Ei, nu ºtii, se-nvârte ºi se roade.”
(Shakespeare, 1564-1616)

 Inimile bune cad învinse de naivitatea
lor ºi un astfel de erou tragic este ºi Timon din
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verticale, nu pãrãseºte polisul, ºtiindu-se la
rându-i om, la rându-I actor fãþarnic. Timon
suferã de scepticism ºi mai ales, suferã din
cauza inocenþei sale spulberate. Sufletul lui,
deprins cu oamenii ºi cu himera prieteniei
sincere, se vede deodatã înºelat în cele mai
intime convingeri. Timon e un idealist demascat
de proprii ochi, care pentru prima oarã vãd lumea
aºa cum e - urâtã, josnicã, fãrã putinþa de a egala
imaginea frumoasã din visurile sale.

Timon e eroul tragic cel mai apropiat de
Sisif cãci el singur îºi pune pecetea asupra
existenþei sale, chiar dacã instanþele superioare
par sã conducã jocul. Sisif e victorios prin
propria ambiþie de a vedea în pietroiul mereu
rostogolit un þel mãreþ, el e învingãtor pentru cã
începe sã creadã fãrã tãgadã în absurditatea
vieþii lui, iar aceastã dedicare totalã este nobleþea
spiritului sãu, faþã de care zeii, roºi de invidie,
capituleazã. Timon e un Sisif în sens invers, el
e “un învins prin propria semnãturã”. El singur
alege sã nu mai creadã în lume, iar destinul
oamenilor, mereu acelaºi, mereu condus dupã
aceleaºi principii de supravieþuire nu face decât
sã reflecte adevãrul traiului colectiv. Apemantus,
martorul aceluiaºi spectacol social grotesc,
alege sã stea treaz, modest ºi neîndurãtor,
curajos, dar mereu precaut. Timon e poate
modelul shakespearian al omului revoltat, al
celui nepregãtit pentru o cunoaºtere deplinã ºi
tocmai de aceea “obida lui e fãrã vindecare”.
Shakespeare înfãþiºeazã criza omului apolinic,
omul care se vrea mãsurat, dar care totuºi se
simte copleºit de adevãr. Acesta este
momentul-terminus al omului cumpãtat,
momentul în care aparenþele sunt smulse
accidental ºi pentru totdeauna, omul rãmâne cu
vaga impresie cã a fost înºelat. Impostura lumii
în care se aflã îl macinã pânã la sfârºit.

Încã de acum, încep sã aparã schimbãri
în creionarea eroului tragic. Aºa cum am vãzut
în cazul lui Eschil, suferinþa lui Prometeu e
pecetluitã de pedeapsa zeilor, de imposibilitatea
evadãrii, iar durerea titanului e cauzatã nu atât
de viaþa lui lãuntricã, ci de hotãrârea unor
instanþe nedrepte, a unor factori exteriori. Timon
însã e cel care îºi þese singur propriul amar cãci
în Renaºtere, curent a cãrui valoare esenþialã
era umanismul, se punea accent pe om ºi pe
modelarea sa de propriile gânduri, iar întreaga
responsabilitate a tragediei cade pe umerii
victimei. Sunt diferenþe chiar ºi în limbaj, în modul
de exprimare fãþiºã a frãmântãrilor sufleteºti.
Prometeu monologheazã, alinându-ºi rãnile, pe
când Timon strigã neîncetat, adresându-se
cetãþii, hulind-o ºi mereu luptând împotriva ei.
Timon e într-un dialog neîntrerupt, de multe ori
închipuit, un dialog în care interlocutorul e surd
sau mimeazã cu pricepere acest rol.

Hermiona ºi Oreste: furtunaHermiona ºi Oreste: furtunaHermiona ºi Oreste: furtunaHermiona ºi Oreste: furtunaHermiona ºi Oreste: furtuna
marilor pasiunimarilor pasiunimarilor pasiunimarilor pasiunimarilor pasiuni

Clasicismul reînvie motive ºi poveºti
antice, dovadã fiind piesa lui J. Racine (1639-
1699), “Andromaca”. Tragedia aceasta creeazã
din fiecare personaj un tip de erou damnat, dar
cei mai reprezentativi sunt totuºi Hermiona ºi
Oreste, îndrãgostiþi incompatibili, mânaþi de
torentul pasiunii. În Butrota, o cetate din Epir, în
castelul lui Pyrus, Andromaca, fosta soþie a lui
Hector troianul e sclava lui Pyrus, fiul lui Ahile
Peleianul. Între personajele care trãiesc la curtea
Epirului se construieºte treptat un adevãrat lanþ
al neîmplinirilor. Pyrus o iubeºte fierbinte pe
Andromaca, rãmasã fidelã amintirii lui Hector ºi
protectoare faþã de copilul acestuia, Astyanax.
Hermiona, tânãra fecioarã promisã lui Pyrus, e
respinsã de rege, în ciuda dragostei ei
deznãdãjduite. De asemenea, Hermiona e
adoratã de Oreste, fiul lui Agamemnon, solul
întregii Elade care transmite un mesaj
ameninþãtor lui Pyrus, îndemându-l sã
stârpeascã ºi ultimul troian rãmas în viaþã,
anume pe Astyanax. Acest nesfârºit conflict între
datoria politicã ºi pasiunea înflãcãratã îl
determinã pe Pyrus sã ia hotãrâri contradictorii
ºi sã dezlege pe neaºteptate promisiuni,
distrugând fãrã ºtirea lui nãdejdi ºi jurãminte.
Înnebunitã, Hermiona îi cere lui Oreste sã-l
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urma unei concluzii tragice, enunþate de eroul
muribund. Totul în piesã e clocot ºi vaiet, iar
personajele-conºtiinþã (cum era Apemantus în
piesa lui Shakespeare) aproape cã nu mai
existã. Legea se destramã, ascunsã sub trãirile
dezlãnþuite ale personajelor. Singurã, Cefisa,
prietena de nãdejde a Andromacãi, mai
strecoarã câte o vorbã de duh, în spiritul eticii:

“Cefisa: Ajungeþi ucigaºã fiind prea
virtuoasã.”

(Aceastã replicã fiind spusã în momentul
în care Andromaca refuzã mariajul forþat cu
Pyrus, rege neîndurãtor ce o ameninþã cã dacã
îºi va menþine hotãrârea, îi va ucide fiul.)

Astfel, Racine pune în scenã întrupãri
noi pentru pasiuni vechi ºi mutã radical accentul
tragic al eroilor sãi, care nu mai suferã din prea
multã cunoaºtere, ci din prea puþinã, din
subjugarea ei în torentul emoþional autodistructiv.

Faust ºi pactul mefistofelicFaust ºi pactul mefistofelicFaust ºi pactul mefistofelicFaust ºi pactul mefistofelicFaust ºi pactul mefistofelic

Tema limitãrii cunoaºterii e modelatã în
continuare de Goethe (1749-1832), autor care
îl preia din opera lui Christopher Marlowe pe
doctor Faustus, destin literar ce îºi transcende
autorii, dovadã fiind continuitatea sa în
modernitate, unde capãtã o altfel de sensibilitate
prin talentul artistic al lui Thomas Mann (“Doctor

asasineze pe Pyrus, care, prin ºantaj, o
convinsese pe Andromaca sã-l ia de bãrbat.
Oreste se luptã cu legea moralã din sufletul sãu
ºi pune cuþitul în mâna grecilor care îl însoþesc,
amplificând conflictul politic iscat de iubirea
regelui Epirului pentru soþia celui ce a fost cel
mai de temut duºman al Eladei, Hector.
Hermiona, pusã în faþa faptului împlinit, îl
dispreþuieºte pe Oreste pentru cutezanþa de a
da glas dorinþei ei furibunde, de aceea, fãrã
speranþã ºi îngrozitã de cruzimea ei, cãreia
tânãrul i s-a supus, se sinucide la picioarele lui
Pyrus. Oreste e nãuc ºi nebun de durere,
neputincios în faþa morþii Hermionei. Înainte de
a-ºi pierde raþiunea, Oreste declarã:

“Am fost nãscut ca-n viaþã mânia sã-mi
slujeascã. Sã fiu al deznãdejdii tipar desãvârºit.
Mor împãcat, destinul mi-este împlinit.”

Oreste iese din cetate ºi implicit, din
scenã, târât de Pylade, prietenul sãu neafectat
de valul emoþiilor mistuitoare. Ce sugereazã
aceastã piesã sfâºietoare este tragedia
pasiunilor omeneºti, forþe dionisiace care odatã
scãpate de sub control, denatureazã firea
umanã, aducând-o la cruzimea primarã, cu care
animalele se luptã pentru supravieþuire, doar cã
aici, în loc de hranã, oamenii se luptã pentru
satisfacerea elanurilor sentimentale. Oreste
reprezintã eroul care se împãrtãºeºte din
tragedia iubitei sale. Moral, generos ºi
iremediabil îndrãgostit, bãrbatul grec e victima
deznãdejdii de a fi fost respins, pe când
Hermiona este principiul feminin activ, care vrea
sã seducã ºi se vede înfrântã de farmecele
alteia, înºelatã în afecþiunea ei de mrejele unei
femei mai convingãtoare. Hermiona e geloasã,
pãtimaºã ºi mereu dependentã de aprobarea lui
Pyrus. Tragedia ei stã în dãruirea zadarnicã, fãrã
destinatar.

În comparaþie cu Timon din Atena, atât
Oreste, cât ºi Hermiona, nu sunt orbiþi de
cunoaºtere, ci de propriile vise, la care nu ar
putea renunþa niciodatã în favoarea raþiunii.

Aceastã piesã pare sã prefigureze
apariþia romantismului, curent artistic ce, în ciuda
rigorilor din secolul anterior lui, proclamã triumful
sensibilitãþii ºi al iubirii imposibile. Omul tragic
din secolul al XVII-lea e acela nesupus
destinului, omul a cãrui privire ezitã prea mult
înspre lãuntrul sãu ºi prea puþin înspre exterior,
indiferent ºi prin urmare neºtiutor de tot ce îi
pregãteºte ursita, la rândul ei þesutã din rãtãcirea
altora. De data aceasta, comunicarea eroilor
tragici nu se mai face nici prin monolog, nici prin
dialog cu accente retorice, ci prin implicarea
plinã de fervoare în însãºi cursul acþiunii. Faptele
sunt replici ºi declaraþii, gesturile emfatice
delimiteazã scene ºi decizii, iar cortina cade în
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Faustus. Viaþa compozitorului Adrian Leverkühn
povestitã de un prieten.”). În piesa de teatru a
lui Goethe, un intelectual sfâºiat de neputinþa
de a cunoaºte marile adevãruri îl invocã pe
Satana, “duhul pãmântului” ºi îi cere sã îi
dezvãluie tainele universului ºi sã îi dea
tinereþea cea iubitoare de viaþã ºi mister. Diavolul
încheie un pact cu bãtrânul cãrturar, promiþând
sã-l slujeascã în toate atâta timp cât sufletul lui
îl va sluji la rându-i în lumea de dincolo când
existenþa trecãtoare se va fi sfârºit. 24 de ani îl
urmeazã Satana pe Faust ºi la un moment dat,
înþeleptul, devenit deodatã june, se
îndrãgosteºte de Margareta, o fecioarã sãracã
ºi inocentã, care se lasã furatã de fiorii celei
dintâi iubiri. Întregul complot pus la cale de diavol,
în colaborare cu doamna Marta, o vecinã frivolã,
mult cunoscãtoare a intrigilor femeieºti, o fac pe
Margareta sã cadã pradã darurilor, declaraþiilor
meºteºugite ºi fata, rãpitã de patimã, îºi uitã
chiar ºi familia, cauzând prin graba ei
nechibzuitã moartea fratelui sãu, implicat într-
un duel al cãrui scop era sã apere demnitatea
fetei în faþa comunitãþii sceptice. Faust o
pãrãseºte pe Margareta ºi apoi, conºtient de tot
rãul ce i l-a fãcut, vrea sã o elibereze din
închisoare, unde ea, aproape nebunã ºi delirând,
îºi dã duhul. Îngerii o ridicã la ceruri, în pofida
dorinþei diavolului de a mai câºtiga un suflet
rãtãcit.  Faust e martorul tuturor acestor vârtejuri
violente ºi, din cãutãtor de taine, devine om robit
poftelor, el pierzându-ºi astfel identitatea ºi

nobleþea dintâi. Dionisiacul compromite astfel
apolinicul, iar omul senin, care încheie pactul
întru mai multã cunoaºtere, se cufundã în
ignoranþa dintâi a primei vârste furibunde.
Aºadar, forþele descãtuºate din sufletul omului
inundã orice curiozitate raþionalã ºi acesta este
izvorul atâtor dureri… Tragedia lui Faust e dublã,
ea constã atât în imposibilitatea cunoaºterii
absolute, cât ºi în disperarea satisfacerii unor
emoþii puternice, mult prea puternice pentru
sufletul Margaretei, pe care transformând-o în
obiectul adoraþiei lui, o distruge. Goethe pare cã
realizeazã o compilaþie între tragedia lui
Shakespeare ºi cea a lui Racine, însã aceastã
întrepãtrundere e atât de finã ºi atât de firesc
organizatã încât pe bunã dreptate, Goethe
reuºeºte sã transmitã universalitatea durerilor
omeneºti. Faust comunicã utilizând mijloace
artistice diverse, fie prin monolog ori prin
declaraþii amoroase, fie prin discuþii alunecoase
cu Diavolul sau prin meditaþii strãpunse de
îndoialã, ca aceea care deschide tragedia:

“Pãtruns-am, vai! Filosofia
ªi dreptul, medicina, din pãcate
În tâlcu-i ºi teologia,
Punând fierbinte râvnã-n toate:
ªi stau, sãrman smintit, cum stam,
ªi ºtiu atâta cât ºtiam.
Magistru-mi spun acum, ba Doctor chiar,
ªi de vreo zece ani, tot în zadar,
În sus, în jos, în dodii, fãr’ temei,
Îi duc de nas pe bieþii-nvãþãcei-
ªi iatã-mã în van burduf de carte,
Cã nu pot ºti nimic, mâhnit de moarte!”

Eroul tragic al vremurilor noastreEroul tragic al vremurilor noastreEroul tragic al vremurilor noastreEroul tragic al vremurilor noastreEroul tragic al vremurilor noastre

Mai târziu, pornind din toate aceste
izvoare, dramaturgi precum Eugene O’Neill
(1888-1953, cu piese precum “Din jale se
întrupeazã Electra” sau “Lungul drum al zilei
cãtre noapte”) ori Edward Albee (n. 1928,
renumit pentru piesa “Cui i-e fricã de Virginia
Woolf”) au adaptat eroul tragic la suferinþele unei
noi epoci, în care izolarea duce la indiferenþa
faþã de nevoile celuilalt.

Personajul tragic e pierdut ºi uneori, nici
nu mai ºtie cu cine se luptã, e tipul omului alienat,
de abia rãsuflând, de abia gãsind puterea de a-
ºi striga destinul. De la vitalitatea plinã de
furibundã deznãdejde a eroului grec, continuatã
de pasiunea clocotitoare a unui personaj ca
Oreste, dramaturgii secolului XX ajung la o nouã
formulã, cristalizatã din toate marile exemple ale
culturii clasice: omul tragic fãrã discurs articulat,
omul pierdut în micile conflicte ale vieþii
mundane, aproape mut, aproape compromis în
ochii publicului de tãcerea sa.
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În tragedia greacã, tragicul este transpus
prin mitologie1, iar eroul se raporteazã la valori
exterioare: religia ºi polys-ul. Identificarea cu
personajul din perspectiva contemporanã
rãmâne astfel un dezirat, cãci cele douã nuclee,
omul ºi eroul, precum ºi tragicul, se dezvoltã
într-o sferã a imaginarului specific artei. Omul
grec îºi explicã geneza, dar ºi sensul existenþei
sale prin faptele eroilor ºi ale zeilor, iar starea
de catharsis este în strânsã legãturã cu aceste
fapte în mijlocul cãrora oscileazã individualitatea
eroicã ce-ºi duce pe umeri propria comunitate.

Atât Eschil cât ºi Sofocle se înscriu în
aceste coordonate, mai puþin Euripide care
depãºeºte limita tragediei aducând pe scenã
omul cotidian2, o fãpturã nereuºitã a naturii,
nedemnã de eroism. Euripide aduce eroul foarte
aproape de sufletul uman dintr-o necesitate
interioarã de a înþelege sensul vieþii omeneºti,
dar ºi raportat la contextul politic, social ºi
cultural din epoca sa. El trece în prim plan
dinamica sufleteascã abandonând-o pe cea a
zeilor, spre deosebire de Eschil ºi Sofocle care
se menþin pe firul divinitate-erou. Aºadar, raportul
dintre  om ºi erou poate fi privit din perspectiva
unei mutaþii, dar nu una radicalã ºi distrugãtoare,
ci mai degrabã inovatoare, care decide sã punã
în luminã altceva, poate chiar ceea ce ºi-ar fi
dorit oamenii acelei epoci sã simtã ºi sã vadã:
pe sine. Acest „sine” nu trebuie înþeles ad
litteram, raportat la ideea de personaj, ci ca a o
nuanþã, o conturare a trãirilor umane.

          Criza interioarã ºi criza socialãCriza interioarã ºi criza socialãCriza interioarã ºi criza socialãCriza interioarã ºi criza socialãCriza interioarã ºi criza socialã

Teatrul, pentru grecii din antichitate, era
o reprezentare a socialului ºi a politicului ºi mai
puþin a stãrilor interioare, a sentimentelor precum
în teatrul oriental. Epoca lui Euripide este una
tumultoasã ºi contrastantã de la epoca de aur
instauratã de Pericle pânã la rãzboiul
peloponesiac. Astfel, este imposibil ca aceastã
perioadã de deconstruire ºi decãdere3 sã nu se
fi reflectat ºi în tragediile sale ºi, dincolo de
viziunea criticã asupra religiei, apare ºi interesul
pentru trãirile ºi rostul vieþii omeneºti. Prin
vorbele doicii din Hipolit, Euripide rezumã viaþa
omului la suferinþã: „Vai, traiul omului se þese
din dureri ºi chinurile-i curg fãrã-ncetare”4 urmatã
de replica Fedrei: „Se spune cã-n viaþã o purtare

Mutaþiile personajului euripidianMutaþiile personajului euripidianMutaþiile personajului euripidianMutaþiile personajului euripidianMutaþiile personajului euripidian
între om ºi erouîntre om ºi erouîntre om ºi erouîntre om ºi erouîntre om ºi erou

În vederea înþelegerii raportului om -
erou, cititorul se confruntã cu anumiþi termeni
precum erou, tragic, tragedie, în relaþie de
interdependenþã ce nu pot fi disociaþi ºi care
numai împreunã pot avea un sens. Tragedia,
deºi nãscutã într-un anumit context cultural ºi
cu propriile sale mecanisme intrinsece, îºi
pãstreazã vitalitatea, nu atât prin popularitate,
cât prin capacitatea de a intriga ºi de a naºte
întrebãri. În tragedie apar cele mai elevate
personaje precum ºi conceptul cel mai greu de
explicat ºi definit: tragicul. În aceste condiþii, în
care nu se mai pot scrie tragedii ºi cel mult pot fi
reinterpretate într-o viziune modernistã, fiecare
cititor va încerca sã-ºi actualizeze lectura la
vremurile contemporane, pentru a-ºi aduce
aproape personajul ºi a se identifica cu el. Având
în vedere mecanismele tragediei precum ºi
contextul evoluþiei sale, poate avea loc o
identificare? ªi dacã da, atunci pânã unde?
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din cale afarã de dreaptã aduce mai multe
mâhniri decât bucurii.”5Aceastã concepþie
pesimistã relevã observaþia grecului asupra
precaritãþii condiþiei umane ºi a imposibilitãþii de
a mai stabili o anume intimitate cu zeii.

Fiind contemporan cu Sofocle, Euripide
nu a fost recunoscut decât post mortem, o
soartã ironicã pentru cel care a salvat teatrul6,
cãci teatrul fãrã oameni nu ar mai fi existat.
Sofocle domina scena atenianã, cãci oferea o
tragedie a echilibrului unde zeii ºi omul aveau
însemnãtate egalã. Se pãstreazã invocãrile de
rigoare, iar zeii intervin spre nenorocirea omului
ºi nu spre salvarea sa, însã niciodatã nu se
atestã direct divinitatea ca la Euripide.  Se poate
spune cã  Euripide continuã acest subtil proces
de demitizare început de Heraclit ºi Xenofan
care atacã violent cultul imaginilor ºi
antropomorfismul zeilor. Deºi apar ca niºte
personaje izolate în Ionia, sub influenþa lor, a
sofiºtilor ºi a lui Anaxagoras, Euripide este
continuatorul acestei crize religioase interioare,
dar ºi exterioare, singurul care face cunoscute
aceste îndoieli poporului, deoarece el deþine
principalul instrument de a transmite, teatrul.

Tragedia clasicã, în acest context
cultural ºi politic, este convertitã de Euripide în
altceva, nu în dramã, ci într-o nouã scriere care
sondeazã viaþa interioarã a eroului,un atuu ce
le lipsea personajelor lui Sofocle ºi Eschil.
Personajele lor acþioneazã, iau decizii, dar
stãrile interioare sunt neglijate. Nici Oreste, nici

Antigona nu au adâncimi psihologice ºi
emoþionale precum Medeea sau Fedra care
trãiesc la limita propriilor sentimente.

Femeia ca protagonistãFemeia ca protagonistãFemeia ca protagonistãFemeia ca protagonistãFemeia ca protagonistã

Euripide îºi alege femeia ca
personaj exponenþial nu din cauza
unei afinitãþi faþã de ea, ci tocmai din
cauza contextului social. Femeia
începe sã se emancipeze, sã iasã
din obscuritate, iar atât Euripide, cât
ºi Aristofan recunosc aceastã nouã
putere. Dincolo de viziunea
contemporanã pe care acesta o
avea asupra femeii, trecutul ei este
mult mai relevant. Zeus o trimite pe
Pandora oamenilor  ca o „frumoasã
calamitate”. Hesiod o numeºte
„capcanã adâncã ºi fãrã ieºire sortitã
oamenilor, cãci din ea a purces spiþa,
seminþia blestematã a femeilor,
osândã teribilã instalatã în mijlocul
muritorilor.”7 Aºadar, personajul
euripidian suferã o primã mutaþie.
Eroul tipic, masculin, semn al puterii,
se transformã în eroinã, un semn al
slãbiciunii ºi al rãului în mitologie.

Iason se teme de Medeea sau
mai bine zis de rãutatea sa, iar Hipolit
e intrigat ºi considerã iubirea Fedrei

absolut respingãtoare. În tragedii nu se poate
vorbi despre cuplu sau cãsãtorie în accepþiunea
noastrã contemporanã. Bãrbatul sec. al V-lea,
dupã cum  constatã ºi Paul Decharme „nu
alegea femeia pentru calitãþile sale reale sau
imaginare, ci era aproape obligat sã o accepte,
aºa cum eºti obligat sã accepþi o lege. Femeia
era, în fond, cea care asigura perpetuarea ideii
de familie.”8 La baza societãþii ateniene stãtea
tocmai familia, iar în acest scop femeia îi era
datoare soþului ºi statului cu rolul de a naºte. E.
R. Dodds constatã cã: „Familia era o unitate
moralã, viaþa fiului fiind o prelungire a vieþii
tatãlui.” 9 Poate de aceea Medeea ia aceastã
decizie de a-ºi ucide copiii, cãci aceasta ar fi
fost cea mai asprã pedeapsã pentru Iason.
Dreptatea ºi morala sunt restaurate într-un mod
violent ºi aparent nedrept, dar Euripide deplânge
tocmai prãbuºirea acestui cod moral al familiei.
Prin Fedra, el vorbeºte despre un lanþ al
slãbiciunilor care se rãspândeºte de la cei aleºi
pânã la omul mediocru: „Când stricãciunea are
trecere la oamenii aleºi, e limpede cã secãturile
îºi fac din ele o virtute.”

Mutaþiile continuã ºi pe planul slab/
puternic. Deºi este consideratã o fiinþã a
slãbiciunii, în tragedia euripidianã femeia se
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transformã într-o fiinþã puternicã. Medeea e
întruchiparea femeii care se rãzbunã cu orice
preþ ºi care în vederea îndeplinirii acestui scop
încalcã orice limitã. Condamnatã la exil, ea
devine suficient de persuasivã încât îl convinge
pe regele Creon sã mai amâne acest moment,
iar pentru a-ºi îndeplini planul se umileºte în faþa
lui Iason ºi îºi cere iertare pentru neînþelegerea
sa. În viziunea mitologicã, Medeea era nepoata
vrãjitoarei Circe, prin urmare, însãºi
descendenþa sa sugereazã disimularea de care
este capabilã.

Într-o lume misoginã ºi plinã de
prejudecãþi, femeile se apãrã ºi îºi acuzã soþii,
deoarece nu le respectã iubirea, dar nici familia.
Acuzatã de Electra de uciderea lui Agamemnon,
Clitemnestra îi rãspunde: „Nu m-aº fi sãlbãticit
ºi nu mi-am fi ucis bãrbatul. Însã el s-a întors
aducând o fatã bântuitã... ºi i-a fãcut loc în
aºternutul sãu.”10 Contrar aºteptãrilor, femeile
ateniene sunt conºtiente de statutul oferit de
societate ºi de inferioritatea pe care bãrbaþii le-
o atribuie. Fedra, în discursul ºi destinul sãu
tragic, conºtientizeazã dezavantajul de a fi
femeie:” ªtiam prea bine ºi aceea cã eram
femeie, þintã pentru dispreþul tuturor.”11 Deºi
femeile actuale nu trãiesc în Atena anticã, cu
siguranþã pot avea o rezonanþã minimã cu
aceste eroine cãrora  Euripide le acordã dreptul
de a se revolta.

Dualismul plãcere/durereDualismul plãcere/durereDualismul plãcere/durereDualismul plãcere/durereDualismul plãcere/durere

Universul se construieºte pe numeroase
principii duale, bine/rãu, luminã/întuneric etc.,
însã existã ºi aceastã categorie plãcere/durere
care face parte chiar din structura tragediei.
Platon considera arta inutilã, iar Aristotel a adus
exact acest argument  al plãcerii  în favoarea
ei. Tot în cadrul tragediei, plãcerea intrã în
contrast cu noþiunea de catharsis care se
realizeazã prin sentimente ca frica ºi mila, o
formã a durerii.

La nivel de personaj, atât plãcerea cât
ºi durerea primesc diverse valenþe. Grecii erau
conºtienþi de nefericirea lor, iar „puþinele
momente de fericire erau obþinute cu preþul
suferinþei.”12 Mutaþia, pe care personajul
euripidian o realizeazã asupra plãcerii, e cã îºi
însuºeºte o stare psihologicã ce îl conduce spre
hybris: “pasiunea”. Ceea ce ar trebui sã fie o
stare afectivã intensã, însoþitã de plãcere se
transformã într-o patimã fãrã limite, astfel cã
tocmai aceastã pasiune îl conduce pe om spre
catastrofe. Dacã hybrisul e sentimentul tragic
al lipsei de mãsurã, aici pasiunea nu are
mãsurã. Personajele sunt prinse într-un
contrapunct al destinului ºi al pasiunii, iar lupta
se mutã în interiorul lor. Octavian Saiu observã

cã Fedra este prinsã între douã exigenþe
diametral opuse: instinctualitate-spiritualitate ºi
de aceea moare pentru cã nu le poate armoniza
sub nicio formã.13 Medeea este conºtientã cã a
comis hybris ºi totuºi nu se opreºte pânã când
nu capãtã aceastã plãcere de a se fi rãzbunat,
deºi ea implicã ºi o mare durere, uciderea
copiilor. În ciuda acestui fapt, Medeea este
admiratã14, deºi are momente de ezitare, când
se luptã cu propria-i iubire de mamã, ea rãmâne
statornicã 15 în decizia ei.

Pasiunea Fedrei este indusã de Afrodita,
care se foloseºte de aceasta pentru a se
rãzbuna pe Hipolit. Evident cã un grec nu ºi-ar
explica trãirile Fedrei prin dimensiuni psihologice
ºi impulsuri iraþionale, ci prin ceva venit din afara
omului, imposibil de controlat. Astfel, Socrate
deosebeºte patru tipuri de nebunie: profeticã,
telesticã sau ritualã, poeticã ºi cea din urmã,
eroticã, indusã de Afrodita ºi Eros. Aceastã
nebunie este privitã ca un daimon ce-i foloseºte
omului mintea ºi trupul ca un instrument. Iason
o poate privi pe Medeea ca posedatã de acest
daimon, cât despre Fedra, ea însãºi vorbeºte
despre un vãl care îi acoperã fruntea. Eroii lui
Eschil ºi Sofocle nu sunt cuprinºi de o astfel de
nebunie, cãci ei reprezintã ideea de model, Oedip
luptã cu destinul în dorinþa de a se realiza la un
nivel superior, iar Prometeu este ridicat la rangul
de erou civilizator ºi luptãtor  pentru  oameni.
Plãcerea acestor eroi este de a afla adevãrul ºi
de a salva. Eroinele lui Euripide nu urmãresc
sã devinã exemplare, ci se relevã prin ele
instinctul, iraþionalul. Se transcende raþionalul
pentru a descoperi mecanismele acelei jumãtãþi
obscure, imposibil de controlat.

Sub patronajul personajelor euripidiene,
însãºi pasiunea suferã mutaþii. Ea devine
nimicitoare ºi imposibilã. În acest context,
daimonul nu mai aparþine exteriorului, ci face
parte din propria lor fiinþã. Personajele devin
tragice tocmai pentru cã îºi conºtientizeazã
pasiunea ºi fiecare îºi îndeplineºte deciziile.
Fedra alege sã moarã ºi Medeea sã omoare.

Mila ºi fricaMila ºi fricaMila ºi fricaMila ºi fricaMila ºi frica

Considerat de Aristotel cel mai tragic
dintre poeþi, Euripide reuºeºte acest lucru nu
prin situaþiile excepþionale în care sunt puse
eroinele sale, ci prin calitãþile caracterelor sale.
Tragedia unei femei va stârni ºi mai mult mila
decât cea a unui bãrbat cu atât mai mult dacã
este ºi mamã. Deºi lui Iason îi sunt uciºi copiii
ºi proaspãta soþie, tot Medeea provoacã mai
multã milã, cãci o femeie pãrãsitã ºi exilatã, din
oficiu va fi sortitã eºecului ºi suferinþei. Paul
Decharme remarcã prezenþa copiilor în tragediile
euripidiene, motiv invocat frecvent în stârnirea
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1 Liiceanu Gabriel –”Tragicul, o fenomenologie a limitei ºi depãºirii”, ed. Univers, 1975, Bucureºti, p.24: ”Mitologia este
ideologia tragicului...expresia însãºi a conºtiinþei confuze pãtrunse în tragedie ca principiu primitiv de cunoaºtere ºi
explicaþie.”
2 Nietzsche Friedrich –” Naºterea tragediei ”:” Prin Euripide omul cotidian a pãtruns din amfiteatru pe scenã, oglinda în
care se rãsfrânseserã doar trãsãturi eroice arãta acum o fidelitate penibilã rãsfrângând conºtiincios ºi caracterele
neizbutite ale naturii.”
3 Rachet Guy – ”Tragedia greacã”, Ed. Univers, 1980, Bucureºti, p.227: ”Cetatea  trãia atunci în plinã crizã politicã,
economicã ºi mai ales religioasã.”
4 Euripide –” Hipolit” în ”Biblioteca pentru toþi”, Ed. Minerva, 1976, Bucureºti, p.248
5 Euripide – op.cit., p.252
6 Rachet – op.cit.,p.12
7 Eliade Mircea – ”Istoria religiilor” vol. I, Ed. ªtiinþificã, 1991, Bucureºti, p.254
8 Decharme Paul –” Euripides and the spirit of his dramas”, Ed. The Macmillan. Co, 1906, New York, p.97
9 Dodds E.R. –” Dialectica spiritului grec”, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1983, p.
10 Euripide –” Electra” în ”Biblioteca pentru toþi”, Ed. Minerva, , 1976, Bucureºti, p.133
11 Euripide – op.cit.,.p.261
12 Decharme – op.cit.,p.75
13 Saiu Octavian –„Fedra de la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane”, Ed. Paralela 45, 2010,Piteºti, p.22
14 Hegel Friedrich – ”Prelegeri de esteticã” vol II, Ed. Academiei R.S.R., 1966, Bucureºti, p. ”Caracterul ferm ºi puternic  al
eroului tragic este una cu patosul sãu, iar aceastã armonie indestructibilã trezeºte admiraþie ºi nu înduioºare.”
15 Aristotel – ”Poetica”, Ed. ªtiinþificã, 1957, Bucureºti, p.48: Vorbind despre însuºirile caracterelor:” Al patrulea este
statornicia, chiar dacã eroul imitat e nestatornic,..., trebuie totuºi ca el sã fie statornic în nestatornicia lui.”
16 Decharme, op.cit., p.190
17 Saiu, op.cit., p.36

emoþiei. Un copil în pericol sau cãzut victimã
unei catastrofe tragice va avea un impact
puternic asupra spectatorului, cãci suferinþa
acestuia ar fi împotriva firii.16 La Eschil nu apar
copii, iar la Sofocle apare unul singur, în Ajax,
care nu are replici. Copilul ca personaj, în
tragedia lui Euripide, suferã mutaþii de la
inexistent ºi non-actant, la cel care contribuie la
starea de catharsis ºi este lãsat sã vorbeascã.
În Alcesta, unul dintre copiii acesteia are un
discurs emoþionant la moartea mamei lui, menit
sã redea impactul pe care îl poate avea acest
eveniment asupra copilului. Medeea, care
zãrindu-ºi copiii pare sã se înduioºeze ºi sã
renunþe la planul ei teribil, rezistã tentaþiei ºi îi
foloseºte ca instrument al crimei ºi al rãzbunãrii.

Astfel, scenele din tragediile euripidiene
sunt cutremurãtoare ºi sfâºietoare, iar
personajele se confruntã cu un mister al rãului
ce s-a instalat chiar în interiorul acestora. Nu
numai cã Euripide aduce pe scenã toate tipurile
de personaje, de la bãtrâni pânã la copii, ci
dezvoltã mai multe caractere pe drumul spre
pãcat mânaþi de pasiune, violenþã sau egoism.
În Hipolit, doica depãºeºte statutul de simplã
servitoare ºi se transformã într-un dublu
nerecunoscut al Fedrei, singura care pare sã o
însoþeascã în singurãtatea sa ca imagine a
maternitãþii ºi afecþiunii.17

Mutaþiile personajelor euripidiene sunt
revoluþionare în contextul dezvoltãrii teatrului ºi
a mijloacelor de a scrie în secolul al V-lea. Privind

fotografie: Vfotografie: Vfotografie: Vfotografie: Vfotografie: Vanessa Savaanessa Savaanessa Savaanessa Savaanessa Sava
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în ansamblu, se observã cã abia de la Euripide se poate dezvolta un raport mai intim între personaj
ºi spectator, cãci eroii încep sã-ºi arate ºi slãbiciunile, iar zeii sunt în proces de detronare.
Identificarea este minimã, dar dincolo de politic, social ºi religios apare o empatie pur umanã.

Note bibliograficeNote bibliograficeNote bibliograficeNote bibliograficeNote bibliografice
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prof. Maria ZGÃBÂRDICIprof. Maria ZGÃBÂRDICIprof. Maria ZGÃBÂRDICIprof. Maria ZGÃBÂRDICIprof. Maria ZGÃBÂRDICI

Pe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artã
de Eric-Emmanuel Schmitt - o interpretare modernã a mituluide Eric-Emmanuel Schmitt - o interpretare modernã a mituluide Eric-Emmanuel Schmitt - o interpretare modernã a mituluide Eric-Emmanuel Schmitt - o interpretare modernã a mituluide Eric-Emmanuel Schmitt - o interpretare modernã a mitului

lui Faust sau o radiografie lucidã a omului contemporan?lui Faust sau o radiografie lucidã a omului contemporan?lui Faust sau o radiografie lucidã a omului contemporan?lui Faust sau o radiografie lucidã a omului contemporan?lui Faust sau o radiografie lucidã a omului contemporan?

Eric–Emmanuel Schmitt este unul dintre
cei mai importanþi scriitori francezi contemporani.
Debuteazã ca dramaturg în 1991 cu piesa
Noaptea la VNoaptea la VNoaptea la VNoaptea la VNoaptea la Valognesalognesalognesalognesalognes, iar ca prozator în 1994
cu romanul Secta EgoiºtilorSecta EgoiºtilorSecta EgoiºtilorSecta EgoiºtilorSecta Egoiºtilor.  Este un scriitor
prolific, publicând în mod constant piese de
teatru, romane ºi povestiri, ultima carte apãrutã
fiind Femeia în faþa oglinziiFemeia în faþa oglinziiFemeia în faþa oglinziiFemeia în faþa oglinziiFemeia în faþa oglinzii (2011).

Pe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artãPe când eram o operã de artã este
un roman publicat în 2002 care a fost  interpretat
cel mai adesea ca o versiune ineditã a mitului
faustian. Povestea este simplã ºi complexã în
acelaºi timp. Tazio Firelli hotãrãºte sã se
sinucidã deoarece are sentimentul cã nimeni nu-
l observã pentru cã este URÂT, în comparaþie
cu cei doi fraþi gemeni ai sãi, consideraþi oameni
foarte frumoºi care îºi duceau existenþa din
cariera lor de modelling. Pe marginea stâncii de
pe care vrea sã se arunce în mare, întâlneºte
pe Zeus-Peter Lama, care îi propune un târg:
sã renunþe la condiþia sa de om ºi sã devinã o
operã de artã. Foarte bogat, Zeus are toate
mijloacele sã îl declare oficial mort, fiind
recunoscut la morgã chiar de pãrinþii lui care
rãmân ºocaþi de gestul fiului lor cel mic. Zeus
are o proprietate luxoasã, unde Tazio devine un
prizonier, asemenea multor frumuseþi feminine
care se luptau zilnic sã câºtige atenþia
protectorului lor. Ajutat de un medic legist, care
face toate operaþiile, Tazio devine Adam bis, o
operã de artã care va asigura succesul mondial
al artistului Zeus. Adam bis este cea mai hidoasã
apariþie, care impresioneazã vizitatorii de  la
expoziþii tocmai prin unicitatea urâþeniei lui. El
cunoaºte o tânãrã, Fiona - de care se
îndrãgosteºte, ºi pe tatãl acesteia, Carlos
Hanibal, un pictor orb ale cãrui opere nu sunt
luate în considerare în lumea artisticã. Pictorul
îi atrage atenþia asupra faptului cã el nu este
liber ºi cã este prizonierul lui Zeus, idee care
începe sã-l macine pe Adam bis. Între timp, este
vândut unui om de afaceri foarte bogat, Staviros,
care plãteºte pentru el o sumã fabuloasã.
Devine, astfel, punctul de atracþie din casa
acestuia la toate petrecerile pe care le organiza.
Când Staviros este declarat falimentar, opera
de artã devine proprietatea statului ºi este dusã
la Muzeul Naþional. Declarându-ºi antipatia
reciprocã, Adam bis ºi administratorul muzeului

ajung la un compromis. Îl lasã sã plece în fiecare
searã acasã la Fiona, revenind dimineaþa înainte
de deschiderea muzeului. Aranjamentul ia
sfârºit când Adam bis ºi Fiona sunt întorºi de la
aeroport, ieºind la ivealã totul. Atunci, statuia se
hotãrãºte sã dea în judecatã statul pentru a-ºi
cãpãta libertatea, dar noul administrator îi aduce
documentul semnat lui Zeus, prin care
renunþase la condiþia sa de om. Deci, de acum
nu mai are niciun drept. Adam primeºte încã o
veste care îl destabilizeazã emoþional: Fiona
este însãrcinatã. Hotãrât sã scape de la muzeu,
angajeazã singurul avocat care este dispus sã
lupte împotriva statului, Calvio. Procesul pare
pierdut dintr-un început, totul fiind agravat de
aducerea pãrinþilor care nu pot accepta ideea
cã fiul lor nu s-a sinucis ºi cã acea
monstruozitate vorbitoare este copilul lor. Cea
care rezolvã situaþia este Fiona. Îl ºantajeazã
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pe Zeus, dându-ºi seama cã acesta îºi ucisese
ºoferul pentru a-l îngropa în locul lui Tazio. Astfel,
Zeus recunoaºte cã Adam bis este de fapt om
ºi nu obiect. Zeus cade în dizgraþie, pierde totul
ºi preferã sã se congeleze, alãturi de ultima sa
soþie într-un dulap frigorific care dispare în timpul
distrugerii fastuasei sale proprietãþi. Adam duce
o existenþã idilicã, alãturi de soþia sa, Fiona, ºi
cei zece copii ai lor. Adam nu ºi-a putut recãpãta
înfãþiºarea iniþialã, dar doctorii îl transformã din
nou în om.

Se naºte astfel întrebarea dacã romanul
este doar o reinterpretare a pactului faustian sau
este o metaforã pentru lumea contemporanã ce
trãieºte sub tirania frumuseþii fizice, naturale sau
artificiale, care devine unitatea de mãsurã a
succesului social. Moralistul lucid satirizeazã
discret o umanitate strivitã de niºte convenþii pe
care nu le înþelege întotdeauna, dar pe care le
acceptã pentru a nu ieºi din norma ce nu
conduce decât spre o existenþã superficialã. Iatã
ce spune Carlos Hannibal despre Adam bis la
proces: „E o victimã a vremurilor noastre. Sau
mai degrabã a discursului vremurilor noastre
despre ele însele. Ni se spune cã aparenþa este
importantã, ni se propune sã cumpãrãm bunuri
ºi servicii care ne schimbã sau ne îmbunãtãþesc
aparenþa: haine, regimuri de slãbit, coafuri,
accesorii, maºini, produse de înfrumuseþare,
medicamente, produse pentru menþinerea
tinereþii, cãlãtorii pe litoral, operaþii estetice.
Presupun cã Adam, ca atâþia alþii, a cãzut în
aceastã capcanã. Trebuie sã se fi simþit foarte
nefericit dacã s-a cãutat acolo unde nu se putea
regãsi: în aparenþe.”

Cine este Zeus-Peter Lama? Un artist
foarte controversat, dar foarte bogat, care
trãieºte pe un domeniu impresionant, L’Ombrilic,
un spaþiu promiscuu, ce te duce cu gândul la un
labirint din care nu ai cum sã ieºi viu. Personajul
se autocaracterizeazã astfel: am geniu, glorie,
frumeseþe ºi bani. (…) Sunt un amant
nemaipomenit. Apar, astfel, din nou afirmate,
valorile omului contemporan, þintele sale
existenþiale.

Artistul Zeus-Peter Lama, vãzut ca un
Dumnezeu-Diavol, doreºte sã creeze opera de
artã perfectã, având certitudinea cã recreeazã
Omul (Tazio Firelli devine Adam bis) deposedat
de tot ceea ce îi defineºte umanitatea. Noului
Creator îi „scapã” însã câteva elemente
esenþiale ale fiinþei umane-cuvântul, raþiunea ºi
iubirea-care îl fac pe Adam bis un om ºi nu un
obiect ºi care, în cele din urmã, îl salveazã din
calvarul de a fi o operã de artã perfectã, mai
cunoscutã decât Gioconda. Numele artistului
sugereazã trei perspective diferite asupra
modului în care Omul ar putea trãi: Zeus -
Antichitatea greacã - perfecþiunea sub toate
formele ei, Peter - creºtinismul - iubirea
aproapelui, smerenia, Lama - budismul tibetan -

echilibrul existenþial. În acelaºi timp, observãm
dispunerea celor trei nume, care ne trimite cu
gândul la un drum iniþiatic parcurs în sens invers:
Creatorul, Apostolul, Îndrumãtorul spiritual.
Astfel, omul care nu-ºi pierde sufletul mai are o
ºansã de izbãvire, de regãsire a sinelui.
Greºeala doctorului Fichet, unealta artistului
pentru crearea acestei opere de artã umanã,
este cã nu extirpã creierul omului, de fapt acesta
opineazã cã ar fi fost suficient sã-i scoatã
sufletul vãzut ca o ranã care sângereazã mereu
ºi nu se vindecã niciodatã ºi care nu dispare
decât odatã cu moartea.

Un model de triptic existenþial este
prezentat de Zeus într-o discuþie cu Adam bis:
Tinere prieten, fiecare dintre noi are trei vieþi. O
viaþã de obiect: suntem un trup. O viaþã a
spiritului: suntem o conºtiinþã. ªi o viaþã de
discurs: suntem ceva despre care vorbesc alþii.
Tazio Firelli devenit Adam bis trece prin toate
cele trei vieþi ºi poate de aceea, la final, dupã ce
reuºeºte sã iasã din Purgatoriu/ Labirint, este
fericit, aºa cum  n-ar fi îndrãznit nici mãcar sã
viseze înainte de a-l fi cunoscut pe Zeus-Peter
Lama.

Existenþa zbucimatã a lui Tazio Firelli
devenit Adam bis ºi, la final, Adam este un
semnal de alarmã tras pânã la capãt, prin care
Eric-Emmanuel Schmitt sperã sã trezeascã
spiritul uman amorþit de apa Matriciei – piscina
subteranã a lui Zeus, cu apã lãptoasã având
temperatura corpului uman, apã care te adoarme
ºi care te transformã complet, ca ºi cum ai fi
trecut printr-o sitã în partea cealaltã a vieþii tale.
Ce l-a salvat pe Adam ? Iubirea ºi viziunea
existenþialã a unui orb care nu se „impiedicã” în
elementele superficiale ale vieþii: frumuseþea
fizicã, faima, averea. Fiona ºi Hannibal îl scot
pe Adam din Matricia ºi îi aratã cã o înfãþiºare
comunã, o existenþã trãitã pentru  a-i ajuta pe
ceilalþi, familia fericitã sunt de fapt factorii care
compun o viaþã împlinitã, care meritã a fi trãitã.

Deºi în titlu apare persoana întâi singular,
fapt care ar trimite spre un roman-confesiune,
textul este scris la persoana a treia. Si-atunci
ne întrebãm de ce apare verbul la persoana întâi
singular, timpul imperfect eram. Poate autorul
sugereazã cã, la un moment dat în viaþa noastrã,
fiecare dintre noi, cititorii acestui roman, a fost
sau a vrut sã fie o operã de artã, asemenea
protagonistului Tazio Firelli ºi pe când era… ºi-
a dat seama cã perfecþiunea nu îi va aduce
fericirea ºi atunci a ales sau mãcar a decis sã
aleagã o altã cale existenþialã.

În concluzie, Pe când eram o operãPe când eram o operãPe când eram o operãPe când eram o operãPe când eram o operã
de artãde artãde artãde artãde artã este un roman care, dincolo de
referinþele culturale mai vechi ºi mai noi (Zeus,
mitul labirintului, pactul faustian, Frumoasa ºi
Bestia, Frankestein etc.), ne obligã subtil ºi
discret sã meditãm asupra sensului existenþei
omului contemporan.
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Conceptul de medicinã în transformareConceptul de medicinã în transformareConceptul de medicinã în transformareConceptul de medicinã în transformareConceptul de medicinã în transformare

Medicina este o ramurã a ºtiinþelor biologice care se ocupã de studiul corpului omenesc ºi
al funcþionãrii lui. Conceptul pleacã de la a face un bine omului, de a-i salva viaþa, de a avea grijã
de sãnãtatea lui.

Din cele mai strãvechi timpuri, la cel mai
mic semn de boalã, omul a alergat la tãmãduitor,
cu convingerea cã acolo lucrurile se vor rezolva.
Disperarea omului în faþa bolii este aceeaºi din
cele mai strãvechi timpuri ºi, dacã existã un lucru
care nu s-a modificat, este acela cã omul îºi
pune întreagã existenþã, speranþã, suflet, trup în
mâna tãmãduitorului.

De cealaltã parte, fie cã s-a numit vraci,
tãmãduitor sau medic, cel care ºi-a asumat
rãspunderea de a fi în slujba sãnãtãþii ºi a salvãrii
vieþii omului poartã mereu asupra lui o povarã
invizibilã pentru toþi cei din afarã, dar pentru el,
prezentã în fiecare clipã, o povarã ce înseamnã
cã îºi asumã rãspunderea pentru fiecare gest
pe care îl face în salvarea sãnãtãþii ºi a vieþii
unei persoane. Aceastã caracteristicã este
generalã tuturor medicilor. Dar, fiecare medic
reprezintã el însuºi o persoanã, un caracter, o
tipologie umanã. Fiecare medic alege un mod
propriu prin care descoperã boala pacientului, o
diagnosticheazã ºi apoi ajutã la procesul de
vindecare al pacientului. Fiecare medic are
propriul mod de a purta un „rãzboi” cu boala ºi
propriul mod de a privi pacientul, de a stabili o
relaþie cu acesta cât timp el se aflã în grija sa.

De obicei, medicul analizeazã fiecare
semn, fiecare simptom pe care îl prezintã
pacientul comparativ cu viaþa normalã, îl judecã,

interpreteazã ºi îl orienteazã în direcþia unei anumite boli, pe care ulterior o va judeca în felul în
care o trateazã. Prin tot acest proces este prezent sentimentul de compasiune ºi grijã pentru
bolnav ºi pentru suferinþa lui.

La doctorul Gregory
House, tot acest proces,
începând cu relaþia medic-
pacient, iar apoi diagnosticul
bolii, tratamentul ei, evoluþia
pacientului suferã o mutaþie,
pentru cã House, cel puþin
aparent, exclude pacientul din
tot acest proces de vindecare.

House pune pe primul
loc ºi, de cele mai multe ori,
singurul, lupta lui cu boala,
creând pentru ceilalþi senzaþia
unei confruntãri între doi
inamici, dintre care unul singur
va ieºi învingãtor. În aceastã
luptã, House aruncã tot efortul
lui de o viaþã, toatã munca , toate
zilele ºi nopþile pe care le-a
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Sorana DINCÃSorana DINCÃSorana DINCÃSorana DINCÃSorana DINCÃ
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petrecut studiind orice semn ºi orice
boalã, contextul în care poate sã
aparã, modul în care se poate
manifesta, în extrem de diferite feluri
la diferiþi pacienþi. House aruncã în
acest rãzboi capacitatea lui
intelectualã, care depãºeºte în mod
evident inteligenþa ºi cunoºtinþele
medicale ale marii majoritãþi a lumii
ce studiazã aceastã ºtiinþã.

El este un complex de
cunoºtinþe medicale ºi nu numai,
inteligenþã aparent infailibilã (dupã
cum el însuºi mãrturiseºte: „I’m
almost always eventually right.” ºi
aºa dupã cum spune ºi actorul
Hugh Laurie despre personajul House: „It makes me really sad to know that if I met House in real
life, I would just be another idiot to him.”), capacitate intuitivã, ambiþie profesionalã la limita unui
geniu, ceea ce face ca în ciuda abordãrii total diferite faþã de lumea medicalã a relaþiei pacient-
medic, el sã fie preferat ºi dorit de
cãtre majoritatea pacienþilor.
Afiºeazã mereu o faþã durã, rece,
foarte des inumanã, folosind replici
acide pline de umor negru ºi
sarcasm. Ceea ce un om care îl
întâlneºte prima data nu ºtie, este
cã House foloseºte atât aceastã
faþã a sa, cât ºi meseria de medic,
drept paravan pentru a-ºi ascunde
propria nefericire. Transformând
bolile pacienþilor în puzzle-uri,
întreaga sa viaþã se concentreazã
pe rezolvarea acestora, lucru care
îl ajutã aparent, mai mult sau mai
puþin, sã uite de propria durere.

Mutaþia produsã este, însã,
în scopul performanþei profesionale, care este în beneficiul sãnãtãþii pacientului, al tratãrii afecþiunii,
chiar dacã metoda este privitã poate sceptic. House mai pune accent pe o idee pe care puþini o iau
în calcul, faptul cã pacientul, în multe situaþii, din diferite motive, ascunde adevãrul. („Everybody
lies.”). Luând în considerare acest aspect, House merge pânã în profunzimea tuturor acþiunilor, a
mediului din care provine pacientul, a profilului psihologic al acestuia ºi, astfel, evidenþieazã adevãrul.
House este prototipul unui medic
perfect din punct de vedere al
calitãþii profesionale, al faptului cã
boala este un puzzle a cãrui fiecare
piesã trebuie pusã exact la locul ei,
cu extrem de multã abilitate.

Poate cã House nu e
medicul preferat al unui pacient din
punct de vedere al relaþiei umane,
dar este, dupã pãrerea mea,
medicul perfect, prin abordarea
noþiunii de boalã pe care o are
pacientul care, într-o situaþie
disperatã, doreºte o ºansã la
sãnãtate, o ºansã la viaþã.

ilustraþia articolului: www.fox.com
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Alexandra DIACONUAlexandra DIACONUAlexandra DIACONUAlexandra DIACONUAlexandra DIACONU

Un pãpuºar crede cã
se poate juca având ca
pãpuºã propriul (infinit ºi
sãlbatic) sine. Un nebun
vãruieºte cu alb o pânzã de
vise. Apocalipsa aduce
diavolii la fiert în cazane.
Cosmos-haos, întuneric-
luminã, sânge-azur. Poezia
Alexandrei Diaconu are forþa
imaginii metaforice ºi a
atracþiei contrariilor. E o
poezie serioasã, deºi uneori
masca e a nepãsãrii.

clasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a F

PãpuºarulPãpuºarulPãpuºarulPãpuºarulPãpuºarul

Cortina tãcerii se miºcã.
Pãpuºarul

se luptã cu sine.
Sinele e o pãpuºã sofisticatã
Amida, zeiþa luminii eterne.

E o joacã de-a oamenii
rãtãciþi prin lumea de lemn uscat.

E-o joacã de-a zeii
contaminaþi cu molecule de culori ºi de viaþã.

Pe scenã eternitatea începe unde timpul se terminã.

O datãO datãO datãO datãO datã

Odatã,
Când cerul era roºu,

Am crezut cã din inima ta
Se desprinde o lacrimã de sânge.

Odatã,
Când vãzduhul era senin,

Am gândit cã din sufletul tãu
Rãsare azurul.

Odatã,
Când Soarele se dezmierda în cãldurã,

Am ºtiut cã lumina albã care mã întunecã
Eºti TU...

O datã, cãci a douã oarã nu mai eram EU.
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Culori de haosCulori de haosCulori de haosCulori de haosCulori de haos

Din umbrele strãine ce sufletele-ngheaþã
Tãcerea moartã-nvie pãcate de demult.

S-aude un clopot tainic ºi tremura-n icoane
Întruchiparea vie a unui gol mormânt.

Se rupe ceru’n douã ºi iadul se destramã
ªi morþii-n veºnicie aleargã tremurând.

S-aude-un psalm de slavã ce numele Tãu cheamã,
S-aude glasul Tãu afarã din mormânt.

De sub prãpãstii sparte cenuºa se-nalþã.
Se mistuie sub ploaie focul cel de veci

În întuneric Satan de groazã zbiarã
ªi  toþi ai lui fierb în cazane reci.

Catapeteasmã vie în culori de haos
Se picteazã veºnic pe un zid stricat.

Miroase a tãmâie pridvorul cel din ceruri,
Miroase a tãmâie pridvorul cel din iad.

Autoportret de noapteAutoportret de noapteAutoportret de noapteAutoportret de noapteAutoportret de noapte

În univers un cãlãtor pãºeºte
Pe-o planetã incertã din cretã.

Din cer curge smoalã topitã
De-un Soare profan.

Un om din lut cautã ieºire spre lume.
E-un haos total.

Amorf un nor molecular
Naºte o clipã, un timp, o veºnicie

ªi-un astronom cicã ºtie
Harta universului meu imaginar.

Eu stau pe marginea unei gãuri negre.
Un nebun vopseºte lângã mine cu alb

o perdea transparentã de vise.
O galaxie se oglindeºte în ochii mei...

Ce-mi pasã mie? E o galaxie a nimãnui.

grafica: Cãtãlina Ivangrafica: Cãtãlina Ivangrafica: Cãtãlina Ivangrafica: Cãtãlina Ivangrafica: Cãtãlina Ivan
clasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a F
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Cristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCU

Unii dintre noi nu au un punct de origine
ºi se modificã în continuu. Întocmai reptilelor îºi
schimbã pielea, lãsând în urmã un sine, ºi
eliberând un altul, care a trãit  tot timpul în
dedesubturile sinelui anterior. Au coloana
vertebralã flexibilã, suficient de flexibilã încât sã
se strecoare ºi sã ia formele diverselor matrici
(obiecte ºi situaþii) în care intrã, pentru ca atunci
când ies, sã revinã la forma lor naturalã de
reptilã. Cu toate acestea, nu poþi spune despre
o reptilã cã nu are coloanã vertebralã, sau
demnitate.

Într-adevãr, existã acest “regn” uman, cu
toate cã e greu de depistat fiindcã exponenþii sunt
mai tot timpul în matrice, aºa cum cameleonii
sunt în culori. Niciodatã nu îþi poþi da seama dacã
un astfel de om e bun sau rãu, fiindcã exteriorul
sãu nu e deloc strãveziu ºi nu îi poþi vedea sinele.
Sunt oameni cu respect de sine, dar fãrã
personalitate. Ceea ce spun nu este
contradictoriu, fiindcã ei poartã respect fiecãrei
forme pe care trebuie sã o ia. Sunt nevoitã sã
recunosc, nu am vãzut aproape niciodatã o
reptilã în forma ei, în schimb sunt conºtientã aºa
cum ar trebui sã fie toatã lumea, cã aceasta formã
poate exista. Într-un fel, cel puþin.

Reptilele sunt oameni fermecãtori,
fiecare în parte fiind un aparat precis de analizã
a persoanelor, un aparat rapid. În natura lor stã
scris ca, odatã ce aceºtia înþeleg cum sã
acþioneze în preajma unei persoane, o fac fãrã
ezitare. Reptilele analizeazã, apoi se comportã
întocmai cum ar trebui sã o facã, dar asta se
învaþã. Lumea (aliaj din animale nereptile sau alte
regnuri superioare) nu le vede cu ochi buni.
Atunci când vrei sã zici cã cineva nu þine cont
de ce ar trebui sã facã, sau de reguli, zici ca e
reptilã (obraz gros). Nu au avut timp sã observe
cã obrajii reptilelor sunt acoperiþi cu solzi lucioºi,
fini. Dar aceasta este teorie surdã si ternã.
Practica…

ReptileleReptileleReptileleReptileleReptilele

clasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a G

***
Doamna grãsunã ºi cu sprâncenele vag

încordate, în rochia ei îmbulinatã, bate grabitã
în uºã.  Lemnul sunã gol ºi putred, dar de dincolo
de el nu îi rãspunde nimeni. Atunci învârte
mânerul ºi intrã în cãmãruþã. Aºezat pe pat, cu
capul într-o mânã ºi cu cealaltã pe genunchi,
stãtea chiriaºul dânsei, acum întorcându-se un
pic mirat spre ea.
- Ce ai de nu rãspunzi când te strig, puiule?
- Nu, n-am nimic. Nu v-am auzit când m-aþi
strigat, rãspunse bãiatul, apoi privi cam timid pe
sub rama subþire a ochelarilor, spre parchet.
- Daca pleci la ºcoalã, sã închizi tu aci. Eu mã
duc pe la doamna Getuþa.
- Sigur cã da, închid eu.
- Sã fii cuminte, zise femeia în timp ce închidea
uºa.
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Se gândea cã studentul acesta e cam
blânduþ pentru vârsta lui. Aºa închis în el ºi
ascuns, parcã nu îi stãtea bine. Pãrea sã aibã o
problemã. Poate cã va trebui sã-l evacueze dacã
se aratã tot aºa de morocãnos. Nu ºtii niciodatã
cu copii ãºtia! În urma dânsei, privind perdeaua
verde-fistic, bãiatul se gândea. În aceeaºi stare
meditativã se ridicã sã-ºi strângã câteva caiete
într-un ghiozdan. Deºi mai avea destul de mult
timp pânã sã trebuiascã sã se ducã la facultate,
totuºi se pregãtea de plecare.

Afarã, în lumina ceþoasã ºi gãlbuie era
frig. Ar fi trebuit sã îºi ia ceva la gât, însã nimeni
nu se mai gândeºte la asta. Din interior pãrea
mai cald. Privi înapoi spre casa îngustã, cu un
etaj micuþ, acoperitã în bob de orez prin
crãpãturile cãruia intrase praf. Pãrea aºa de
deprimantã! Oftã uºor ºi miºcã a negare capul,
zâmbind încât pãrul blonduþ sã i se legene pe
frunte. Mãcar bine cã nu returnase încã la
bibliotecã cartea lui Asimov. Se îndreptã spre
parc, gândindu-se, cum ar zice doamna Nela,
la nemurirea sufletului.

“Parcã ninge cu frunze”. Aºezat la
trunchiul unui copac gros, începu, senin, sã
citeascã.

 *** *** *** *** ***
Sub aburii dimineþii ºi ai ceaiului, femeia

pregãtea micul dejun. Pânã ºi din hol mirosea a
gem de mãceºe. Lângã ea, soþul juca între
degete o linguriþã.
- Te rog, dã-mi tu ºerveþelele, Otilia. Cu o mânã,
Otilia îi dãdu ºerveþelele, iar cu cealaltã îl
mângãie pe pãr. Bãrbatul râde, apucându-i nasul
între degete.
- Mersi pentru ºerveþele, dar þie þi-a crescut nasul.
- Ba nu!
- Te alinþi ca o pisicã...
- Ei, ºi ce dacã?
- Nu-mi plac pisicile.
- Bine cã-þi plac eu... o privi pe Otilia ºi vãzu o
femeie cu un chip englezesc, cu nasul lung ºi
subþire, cu ochii mici. Nasul meu e ca acum 10
ani, zise.
- Chiar, acum 10 ani eram în gazdã la moºul
ãla?
- Nu, cred cã tu nu veniseºi încã.

Cum o vede intrând în holul instituþiei, o
colegã slãbãnoagã întreabã:
- Otilia, iar te-a adus morocãnosul tãu?
- Da, da, rãspunse grãbitã în timp ce urca spre
birou. În urma ei, colega ºi o fatã de la Finanþe
vorbeau încetiºor:
- Uitã-te la ãºtia, ce morocãnoºi! Trebuie sã aibã
o relaþie foarte proastã, pentru ca sunt foarte
închiºi...
- ªi mai ales el...

- Mai ales el! Numai sã vezi cum s-a uitat la mine
cândva... ºi am mai auzit ºi unele chestii teribile,
teribile, îþi spun! Or fi periculoºi, nu ºtii niciodatã
cu oamenii!

Dupã ce o lãsã pe Otilia, observã cã mai
e pânã sã înceapã programul, aºa cã se abãtu
pânã în parc. Dacã nu ar fi avut costumul ãsta
urâcios, s-ar fi aºezat lângã un copac.

***************
Toþi bãtrânii râdeau, râdeau hohotind ºi

întizând pielea pe oasele uscate acolo unde
cândva fuseserã pomeþi. În centrul lor stãtea unul
cu pãrul alb, care povestea:
- Aºa era de haios cerºetorul acela! Sã vedeþi
numai cum fãcea... ºi bãtrânii râdeau, în ciuda
zilei ploioase.
- Haios eºti tu, mãi nea... zise un altul cu chelie
ºi grãsun.

Singur în camera sa, când nu mai era
mãscãriciul care sã alunge umbra lãsatã de
mâinile morþii, privea prin perdeaua fistichie,
dincolo de cerul albicios. Uneori avea ochii
umezi, ca de cremene, mai ales când se gândea
cã soþia lui cu nasul lung ºi subþire nu mai e, nu
mai e de multiºor.
- Sunt un bãtrân morocãnos...îºi spunea din când
în când omul care, târziu ce-i drept, a învãþat sã
fie reptilã.
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Tema serioasã (timpul), care nu-i anunþã neapãrat un
debut, stângãciile stilistice demonstreazã tendinþa spre calsic,
dar ºi constiinþa actualitãþii! Deºi forma e încã pietroasã,
sãlbaticã,viziunea poeticã începe sã capete formã. Atitudinea
e a unui pamfletar ce cocheteazã totuºi cu imaginea poeticã.
Poate va exista un Va urma.

Cristina MIRODONECristina MIRODONECristina MIRODONECristina MIRODONECristina MIRODONE
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TTTTTimp halucinantimp halucinantimp halucinantimp halucinantimp halucinant
Zic amurg, zic viiturã!
Ce pe margini, cu armaturã-ºi cere
drept sã muºte, pe vreo stradã-ntunecatã
de strâmtori neîmpãcatã, cât sã stea singurã,
sã se pronunþe-n fundãturã, fãrã martori, fãrã lunã…
De un sfânt bigotism sã-i ardã sã asculte,
sã nu pun-asediu oriunde, cãci la prag de lume-n colþ
ºade bine un zeu stingher, lângã cerul cel curat,
vrând sa-i vinã doar de hac.
Mare-i gandul ºi nu tâmpla, cât ºi braþe vezi niciunde
care-aruncã iar cât colo, trepte-mpietrite de
necuviinþã.
Cât sã n-o delimiteze, ea-i liberã ca fulg-un ºa.
Plinã de boabe-aruncate, construitã-i dens prin zbor.
Viitura-ºi scapã acelea, în rãstimpuri se încruntã
Nonºalanþã cât cuprinde ºi desprinderea-i fãcutã.
Rupe-n triste umbre, oripilante, un vãzduh cam
învechit
Dar ºi-o frunzã-ntineritã.
Orbitã de fulgere ºi trãsnete prevenitoare
Largã-i neînduplecarea ºi scurgânde-s relele din
lume.
Voci chinuite, nu le-aude nimeni, doar Cel, Cine-I
Careva,
Cu un þel nemuritor, pretutindeni oriºiunde, fãrã glas,
cu vlagã multã ºi-avuþie, smerenie.
Prãbuºire, sumbre plaiuri, nici noroc, nici dragoste de
sine
Strigãte, înnãbuºire, lupta-i þine cu tãrie, rãului,
partea, fãr‘ fãclie.
Rumene-s toate iluziile, doar un câine încearc-a
prinde
lumea-n bot ºi-n bot doar lume, neºtiind cã-i doar
minune.
Provenit-a tot de sus, de la El, cã-i aºteptat, poate,
doar de câinele umblat, cu un rol în filmul sorþii.
Poate e eliberare, poate e veºnicie, poate-i doar o
încercare.
Poate cã gândeam la o ispravã. Îndoiala-mi e sforþatã.

A mea patã...A mea patã...A mea patã...A mea patã...A mea patã...
Mi s-a pus!
Hai sã ne strecurãm..
În câmpul de luptã
Sã ne uitãm, al tuturor memoriilor
Sã cãutãm!
Amintiri.
Cu arcuº sã ne haiducim,
nu doar sã-nveselim.
Sã atingem fiecare coardã
ªi anapoda sã fim,
a inimii strofã, sã cântãm.
Vers albit sã ne iasã,
de decor, de aflat ar fi
din adâncul simþirii.
Strajã sã ne punem
Ancorã sã ridicãm,
din abis sã o luãm.
Când la goanã, când la pas
Tu, amforã sã îmi dai
Sã mã dreg, sã ºtiu
Sã sper! Noi vom asalta,
lumi anosmice, vom înºela.
N-or sã ºtie cine suntem.
Zâmbet tâmp ne-or afiºa
ªoptiri rãcnite, ne-or etala.
Când arsurã provocãm,
Vântu‘ cald, de prisos ne-ar cam fi!
Amãrui gust ºi-o ponoare
Ne-am pierdut în alunecare,
‘ceea de dincolo, de prin minþi murdare.
Viaþa ne-a purtat pe plisc
Ne-a scãpat ºi ne-am mutat!
Iluzioniºti snobi ce suntem!
Ne-am fãcut una ºi bunã
Funcþionãm pe silenþios!
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Agonie ºi extazAgonie ºi extazAgonie ºi extazAgonie ºi extazAgonie ºi extaz
Apogeul suferinþei…
Apogeul fericirii…
Întuneric, luminã
Lunã, soare..
Noapte, zi..
Se contopesc, se materializeazã.
În mintea mea!
Vreau ca luminile oraºului sã umbreascã luna
ªi stelele sã se dezlipeascã..
Vreau ca fumul incendiilor sã umbreascã soarele
ªi norii sã piarã în necunoscut..
Vreau sã prindã un fir subþire de pânzã de pãianjen
Ca mai apoi, peste vreme, sã închid ochii,
Sã mã desprind de real ºi sã-i readuc la viaþã.
Sau…aº putea sã-i las, sã “putrezeascã”,
Sã se “descompunã”..
Dor…cu “gust”!

Gurã-mi prind,Gurã-mi prind,Gurã-mi prind,Gurã-mi prind,Gurã-mi prind,
gurã-mi desprindgurã-mi desprindgurã-mi desprindgurã-mi desprindgurã-mi desprind

Se-aud paºi…e doar trecutul!
Bombãnind mã urmãreºte.
Zic sã plec de la balcon
De timpuri vechi sã fug,
printre blocuri sã dispar,
printre drumuri închise,
pecetluite, învãlmãºite.
Sã-mi rãmânã de prin dos
prospectivã doar…sã
fac ordine pânã-n prezent,
s-aºez timpul trãit,
blestemat ºi prihãnit.
Blânde lumi sã le aºtept,
claritãþi obscure sã-ntâlnesc,
mare pângãrire sã nu fie,
iarã, ºi prin baruri sã alerg,
cãtre boalã de onoare,
sã mã tulbur, nu aºtept!
ªi begonie sã-mi prind,
la urechile cu brocart þesute,
sã ascult un epilog,
sã-mi miºc drumurile-ntocmai
cum o barcã se roteºte,
agonizatã muºcã sunetele apei,
ca din biscuiþi cu sare
ºi-o cam lasã desecatã.
Sã provoc atrocitãþi,
iar c-o blanã, ce de urs sã fie
doar sã maschez, fãr‘ cârdãºie
memoria-mi, cu voioºie
dupã ce-o mai ºi castrez.
Un Harap sã fiu,
postum sã mã ºtiu,
ºi-un bilet sã-mi las, sã scriu
c-am fost ºi eu om, ºi viu,
ºi-am dorit sã uit, sã ºterg,
sã despoi ºi sã repet,
ca apoi sã mã opresc,
sã-mi dau viaþã, sã trãiesc.

ªturlubaticele degeteªturlubaticele degeteªturlubaticele degeteªturlubaticele degeteªturlubaticele degete
Unduiri dulci, pe faþa lacului,
ghemuit pe malul fiinþei mele…
Degetele-mi se clatinã…
La târzie vreme, nu ºtiu ce sã facã.
Sã se piardã, sã se afunde, sã se “confrunte”,
sã se legene sãltãreþ?
Ori sã se ridice, sã se poticneascã,
dar sã “azvârle” orice “apãsare” a apei,
“cãptuºitã” în vârful lor, degetelor?
Prea naive, prea comice, prea nãbãdãioase,
Încearcã sã se desprindã, sã se separe,
Înclinându-se fiecare în direcþii diferite.
Unele, încreþitele uºuratice, vor cu ardoare sã…
sã se scalde în continuare în apa unduitã ºi lucitã, ori..
luminatã ºi mâhnitã pe-ntuneric..
Altele, încreþitele serioase, vor sã se scuture de “povara”
apei,
pornind în cãutarea deºertãciunilor.
Ce nãtãfleþe! Sunt suflete gemene! Imposibilã
“desprinderea” lor.
ªi aici intervine mintea-mi, ce-ºi cere dreptul la “vorbã”,
nelãsând tãcerea sã-ºi facã loc printre spaþii..
ªi nu oricare spaþii, ci cele dintre “sclipeþe”:
“Haide-þi, îndreptaþi-vã, porniþi, ce staþi?”
Rãspuns vru, rãspuns primi: “ne cuprinde ameþeala,
acum..
ne cuprinde ºi durerea, neexplicabilã, înceatã.
Un vag tremurat ne uneºte, ne separã…
O forþã “înmuiatã”  ne joacã pe degete.
Ce neserioasã-i!
Mai târziu ne va cuprinde dorul, “nesecãtuit”
iar gândurile tale, toate, se vor transforma-n amintiri.
Mai degrabã ne supunem, nouã ne place.”
Mofturi!

ªi nu orice “gust”..
Ci unul de…entuziasm!
Iarãºi dor..
De data asta, cu un “gust” amar,
De iluzii vagi ºi dorinþe neîmplinite
Sentiment bolnav!
E prezent, mã îndeamnã!
Ba la una, ba la alta…
Sunete interminabile, voci inconfundabile
Se intensificã ºi…
E agonie..
ªi mai e ºi..extaz!
Mã rãscolesc, mã cuprind,
Mã ameþesc, mã copleºesc!
“Zeul” lor mã confundã…
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mijloc cu o curea. Avea ºi o gramadã de amintiri
de povestit: mai ºtie ea, Zenaida când era prima
la catalog? Cum arãtau ºorþurile apretate ºi
bentiþele albe? Doamne, Doamne, cum au trecut
anii! Parcã acum câteva zile completau oracole
si învãþau pentru extemporale.

-Draga mea, tu cum o mai duci? De când
cu Adrian, cum îþi mai e? Imediat, are loc un
impact în pieptul Zenaidei. Apoi, timid:

- Uite, azi sunt atâþia ani… povestea se
scurge încet de pe buzele femeii, aceeaºi ºi
aceeaºi poveste, cu minciuni, cu “sã nu creadã
lumea…” dar în mintea ei rãsar imagini ca un
pumnal în carne: searã, ficat, spital, miros, mâini,
stare de inconºtienþã, seringi, salã de aºteptare,
cearcãne ºi urâþenie, apoi “nu s-a putut”.
Femeile vorbesc pe un ton mãrunt, jos, dar în
Zenaida s-a spart ceva. Era peretele rezistenþei
format din praful creat zi de zi, de acþiuni
mãrunte.  Zâmbesc, un moment încurcate. Dar
ea, Anca-Ancuþa, ce mai face? Ce-i mai fac
copiii? Ce sã facã, slavã Domnului sunt sãnãtoºi
ºi veseli. Robert, cel mare, e plin de viaþã ºi nu
stã o clipã! Tudoricã e mai blajin de fel, dar sã-l
auzi ce ales vorbeºte! Cât despre ea, e cum o
ºtii, sãnãtoasã sã fie numai, sã munceascã,
ciripea fosta colegã, bucuroasã cã poate sã
schimbe subiectul dureros.

Printre strângeri prietenoase de mânã ºi
vorbe femeieºti, apoi dupã  despãrþire, niºte
gânduri uºoare, aproape goale, se ridicã
dintr-un cap mic sã pluteascã deasupra oraºului:
“Biata de ea, ce fel a ajuns! Singuraticã si urâþicã
a fost mereu, dar aºa… cum mai face viaþa
dintr-o femeie, o vãduvã! Comoditatea e
comoditate, dar pãrul scurt, grizonat ca la bãrbaþi
e o neglijenþã! Sã nu mai spun de pardesiul lung,
bãrbãtesc, iar pe dedesubt, fusta ºi riduri, ºi
cearcãne! ºi doar nu suntem femei bãtrâne, ce
Dumnezeu? Dar ce sã-i faci, viaþa e asprã cu
unii…”

Zenaida merge mai apãsat, tot mai
apãsat ºi îºi simte gândurile, cu ceva timp în
urmã blânde, line, acum revãrsându-se. Sã
spunem cã “al ei” nu l-ar fi cunoscut pe Fane…
iar apoi îi strãfulgera în minte omul acela scurt,
ca un copil, ca o pãpuºã cârnã cu buze groase
ºi tâmple late, cu degete urâte ºi noduroase.
Mergea ca o marionetã cu genunchii depãrtaþi
ºi se uita, ori urât ori nepãsãtor pe sub pãrul
netuns, ca mãtasea de porumb. Fane nu spunea
niciodatã mai nimic. Îºi ridica bãrbia ºi îºi dãdea
pãrul pe spate cu un gest la fel de nepãsãtor ca
toatã fiinþa lui, înãlþându-ºi în aer braþul de
slãbãnog. Deºi era prietenul cel mai apropiat al
soþului ei, Zenaida ºtia despre acesta atât cât
spunea el însuºi, adicã “mai nimic”. Fane i-l lua
serile la o bodegã, Fane aducea tablele, Fane

Lucrarea a fost prezentatã la concursul Ars Nova Ars Nova Ars Nova Ars Nova Ars Nova unde a obþinut premiul al III-lea la
sectiunea prozã de scurtã întindere. (ediþia a X-a, Brãila, mai, 2012)

JucãriaJucãriaJucãriaJucãriaJucãria
Învârtitorile se miºcã necontenit, împinse

de mâini mici, sub avântul picioruºelor grãsune.
Nici o clipã nu rãmân goale, întocmai leagãnelor.
Dacã cineva pleacã dintr-unul, va fi ocupat mai
devreme sau pânã rãmâne nemiºcat.
Toboganele gem ºi scârþâie sub greutãþi uºoare,
privind de la înãlþime pendularea coloratã a
leagãnelor, pietriºul locului de joacã, freamãtul
parcului mititel ºi strâmt, umbrit de ziduri, de
sãlcii. Balansoarele oscileazã între pãmânt ºi
cer, pãmânt ºi cer. Se opresc  numai dacã vreo
odraslã mai bine fãcutã vrea sã-ºi suspende
speriatul partener, care încearcã un început de
scâncet. Locului de joacã îi place sã fie ceea
ce este? Nu-l dor paºii repezi ºi deºi? Noaptea
îi e frig sau se bucurã de odihna întunecoasã?
ªi locul de joacã poate fi serios, dar e un joc
pânã ºi sã afli asta.  Cine l-a fãcut prima datã a
fost crud, ca Dumnezeu când tuºeºte în loc sã
sufle ºi elibereazã din blândele-i palme, un destin
mic ºi chinuit, când ar fi putut sa facã unul ca
celelalte.

I-ar fi plãcut lui Adrian sã aibã un copilaº?
Ca ceilalþi mititei care miºunã de aici acolo,
înapoi… Sã-l þinã în braþe ºi ea ºi el, sã-l fi
învãþat tâlcul unei jucãrii sau povestea unui
Harap-Alb… Acum, dupã, copilaºul ar fi putut
sã-i aline zilele ºi sã le râdã batjocoritor în faþa
dupã-amizelor reci, goale, în splendoarea
neºtiinþei, a naivitãþii lui. Dacã ar fi fost în cãminul
lor o aºa creaturã, poate Adrian ar fi fost mai
îngãduitor ºi n-ar mai fi murit îndatã, fãrã sã se
gândeascã de douã ori înainte.

-Vai, Zenaida! Zenaida Bãlãiaº! rãsuna
o voce în apropiere pe undeva. O opreºte o
femeie blondã, cu pãrul umflat ºi buclat. Avea
trãsãturi delicate si o rochie roz-pal, strânsã pe
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stãtea cu umerii adunaþi si mâinile în buzunare,
asteptând cu picioarele încruciºate cât ea îl
mângâia pe Adrian, sau îi dãdea bani. Tot Fane
se depãrta pe aleea din faþa blocului cu prietenul
lui cu tot. La înmormântare, de astã datã cu un
tricou negru, acelaºi Fane stãtea cu mâinile
îndesate în buzunare ºi cu chipul imobil. A plecat
înainte sã i-l bage in groapã. Dispãrea încet,
încet, lãsând în urmã fumul unei þigãri tari ºi
pentru Zenaida, dispãrut a rãmas ºi azi. Era un
Pinocchio, o marionetã care îl controla pe
Adrian ºi odatã cu el, ºi viaþa ei, agãþatã de a lui.
Ce hazard face din pãpuºã, pãpuºar? I l-a
stricat. Deºi stricat era el, Adrian, încã dinainte
sã o cunoascã! Bea mereu, ºi poate de aia a ºi
luat-o, aºa urâtã cum era, sã bea liniºtit, sã n-
aibã grija codrului de pâine de pe masã. Poate-
a fost un ascuns ºi un miºel toatã viaþa ºi mai
bine de-a murit, s-o lase în pace. Din cauza lui
n-a putut ºi ea sã fie ca Ancuþa, cu doi copii,
unul vesel ºi celãlalat mai blânduþ.

Dar dacã nu era vina lui, pur ºi simplu, a
nimãnui ºi-a nimãnui? Firesc, clar cum se aude
un tren din zarea din ce in ce mai apropiatã, aºa
era ºi el, Adrian, un bãiat ca ceilalþi, care s-a
aºezat la locul lui cu o fatã normalã, o fatã ca
ea. Bea ºi el, ca orice bãrbat. A murit tot acelaºi
Adrian, ca un om oarecare, ca un pãcãtos cum
suntem noi toþi, urmaº de-al lui Adam ºi-al Evei.
Aºa s-a jucat Dumnezeu sã fie: oamenii – niºte
pãcatoºi.

Cristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCUCristina ILIESCU
clasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a Gclasa a XI-a G

Era punctul culminant al apusului, fiindcã
soarele arunca luminã portocalie pe mugurii
plopilor ºi-ai teilor, care mai apoi picura pe
pãmânt în stropi mari, pe lângã pete de umbrã.
Întunericul prindea deja putere înspre cerul de
Est ºi oraº. Numai ºinele strãluceau tare,
aproape alb de aici de sus. Cerul aredea aºa
cum au ars si ruinele din garã odatã, exact dupã
ce-au fost case de hamali nenorociþi, nenorociþi
de sãrãcia pe care o purtau odatã cu tãbliþele
aurii de pe piept, sã le frigã inima…

Ce-a fost viaþa ei? Un joc cu “ce-o sã
spunã lumea”. Într-un destin aºa mãrunt ca al
ei, un singur lucru a fost mai presus de “lume”
ºi de ce-i place sau nu acesteia, cu colegi, cu
amici, cu tanti Dorica Nacu de la parter ºi cu…
acei fiecare ai ierarhiei. Datoritã lucrului ãluia se
chinuie ea acum, într-un acum permanent.
Acum femeia e o jucãrie scoasã din cutie, din
cutia ei cu griji de toate zilele. Nu sunt doar
metafore care îi înfloresc în minte, a aflat cã viaþa
e un joc cu totul. De ce e ea nefericitã?

De aici de pe pasarelã totul pare clar ºi
totul-tot se rezumã la un lucru: trecutul e tot, ºi
Adrian e trecut. Într-un destin chinuit ca al ei, în
care, din joacã, Dumnezeu tuºeºte în loc sã
sufle, ce-i o moarte tragicã acum sau una la fel,
cu ceva ani în urmã? Pentru ea, dacã pleacã
acasã ºi suferã ca ºi pânã acum sau doar dacã
pleacã acasã, îi e tot una. Poate sã plece cu
trenul, sã disparã ca pãcãtosul de Fane. Pânã
atunci, soarele se joacã în pãrul ºi pe faþa ei – o
joacã!
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Lucrarea a fost prezentatã la concursul Ars Nova Ars Nova Ars Nova Ars Nova Ars Nova unde a obþinut premiul al III-lea la
sectiunea eseu. (ediþia a X-a, Brãila, mai, 2012)

 T T T T Teodora-Alice BÃLESCUeodora-Alice BÃLESCUeodora-Alice BÃLESCUeodora-Alice BÃLESCUeodora-Alice BÃLESCU
clasa a X-a Fclasa a X-a Fclasa a X-a Fclasa a X-a Fclasa a X-a F

Omul care se joacã zâmbeºte... Cãci din
complexitatea fiinþei umane nu va lipsi nicicând
caracterul ludic. Încã din primii ani ai vieþii, acest
simþ ne-a dominat. Indiferent de locul în care ne-
am petrecut copilãria, aceasta ne marcheazã,
fiind etapa gracilã a vieþii în care descoperim
lumea temãtor, pas cu pas. Când creºtem ne
este dor de ea: dor de leagãnul de sub nuc, dor
de jucãriile care ne umpleau zilele, dor de razele
þesute adânc pe pãmântul uscat al verii... dor
de toate. ªtiu cã ºi tu simþi asta... Tuturor ne e
dor de copilãrie! Te vãd cum cauþi poze vechi
cu marginea dantelatã, cum rãscoleºti într-un
mediu cabalistic, încãrcat de tainã, vechile
sertare care gem la deschidere ºi acolo gãseºti
hãinuþe pãtate de neîndemânare, mirosind a
copil ºi a busuioc. Încerci sã repari jucãriile
defecte, însã nu mai e la fel.

Ajunºi în acest spaþiu fanat, colorat pal,
un amalgam de gânduri, o aglomerare de
sentimente dominã conºtiinþa noastrã,
conducând-o la un spaþiu labirintic, sinuos, ticsit
de întrebãri ºi chihlimbar. Copilãria þine de timp
ºi este vestigiul adus memoriei pe tot parcursul
vieþii. Toate acele obiecte vetuste, nelipsite de
fragilitate, au rãmas împreunã cu inocenþa
copilului de atunci. Ne tot întrebãm: cum de
niciodatã nu ne pierdem spiritul fin, pueril ºi
copilul care am fost rãmâne în noi ca o entitate
inefabilã care deseori ne conduce? Ce îl leagã
pe el de actualitate? Ce îl þine viu, proaspãt ºi
pur ca la începuturi? Nimic nu-l face sã parã
sordid niciodatã, ba dimpotrivã, el e cel care ne
oferã sclipire în ochi ºi zâmbet larg. Pe lângã
asta, ceea ce ne oferã copilul din noi pânã la
finele vieþii este caracterul ludic. Jocul este
puntea filigranatã, þesutã în noi încã de la naºtere
sau poate mai devreme. Am venit pe lume cu
simþuri bine definite. Ni s-a dat memorie, suflet,
putere, ºi pe lângã toate acestea, ceva ce stã
în noi, vivace, continuu ºi irevocabil - este spiritul
ludic, jocul. Dacã noi încercãm sã ne regãsim
copilãria în materia vetustã din acea perioadã
nu greºim, însã ceea ce noi cãutãm este mult
mai aproape: în noi, ca un miez al fericirii, un
cocon ce deþine jocul, caracterul ludic, deci ceea
ce copilul din noi a avut de la început ºi ceea ce

a imprimat pentru tot restul vieþii. Trãim prin joc,
iar el prin noi.

Jocul reprezintã o acþiune dezinteresatã,
închisã în timp ºi spaþiu, bazatã pe o ordine
proprie ºi pe asumarea liberã a unor reguli,
abolind realitatea vieþii obiºnuite ºi evadând în
alta, a reprezentãrii ºi aparenþei, unde spiritul
se manifestã ca agon spectacular sau ca
spectacol competiþional. Dupã cum am precizat
în rândurile de mai sus, acesta ajunge ca o
realitate care debordeazã graniþele copilãriei,
invadând întreaga regiune a fiinþei umane ºi se
terminã prin obþinerea conºtiinþei gratuitãþii
depline, controlând refluxul libertãþii, nu doar ca
libertate cãutatã, promisã sau propusã. Deºi
jocul face parte din noi încã de când venim pe
lume, ca ºi alte simþuri fundamentale ale fiinþei,
acesta este mai mult decât un fenomen fiziologic
sau decât o reacþie phisicã determinatã pur
fiziologic. Este esenþa care ne menþine
«proaspeþi» ºi aplicãm aceastã terapie prin joc
în favoarea detaºãrii de rutinã, cãci tehnica
ludicã reprezintã opusul adaptãrii la modul de
viaþã tot mai rigid pe care îl reclamã
specializarea progresivã a structurii adulte.
Jocul ne dominã; stã în noi dezinvolt ºi ne

Homo ludensHomo ludensHomo ludensHomo ludensHomo ludens
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strãpunge ca un val de luminã albã ºi se preface
într-o irizaþie care clãdeºte o atmosferã extaticã.
El ne oferã prilejul recunoaºterii sau regãsirii,
fiind expresia facultãþilor ºi energiilor care s-au
eliberat temporar de satisfacerea imperativelor
biologice fundamentale. Finalul acestuia este
neîndoielnic: bucurie deplinã, euforie sinonimã
cu sentimentul sincer al libertãþii, al saturaþiei
nevoii de evadare.

Complexitatea jocului dezvãluie o nouã
laturã, latura paradoxului, pe marginea cãreia
descoperim cã omul care se joacã obþine trãirile
neaºteptate din partea condiþiilor. O primã
antitezã se remarcã la nivelul «libertate-reguli»,
cãci regulamentul impune, iar libertatea oferã;
însã actul care le cuprinde pe amândouã este
jocul. «Homo ludens» aprobã cã regulamentul
prestabilit al jocului menþine starea de
concentrare ºi implicare deplinã, iar libertatea
þine de subiectivitate: fiecare om ºtie cum aratã
libertatea lui, o construieºte pe mãsura sa, iar
din gama vastã a jocului îºi va alege ce i se
potriveºte; ºi însãºi posibilitatea de a alege
implicã libertate din partea jocului.

Prin acest act, deseori, ne exprimãm
dorinþele de a evada, însã paradoxal, jocul este
prins într-un spaþiu fix, delimitat de timp. Situaþia
este similarã cu cea anterioarã, cãci, atunci când
evadezi, ºtii încotro o vei face, iar dacã ceea ce
alegi este sfera ludicã, spaþiul ºi timpul vor fi
fixate de tine însuþi sau împreunã cu partenerii.
Continuãm sã ne ciocnim de ideea «joc-
maturitate». Iniþial, jocul a fost destinat copiilor.
Ceea ce insereazã opoziþia este cã prin joc,
copiii se pot pregãti pentru maturitate. Din fericire,
acesta s-a extins în lumea adulþilor, cãpãtând o
nuanþã creatoare de culturã ºi acceptãm ideea
lui Johan Huizinga: «Colecþia protestelor ludice
ale fiinþei mature este cultura». Pornind de la
aceastã idee, ni se deschid ochii pentru a zãri
diversitatea jocului.

Jocul este ubicuu, resimþindu-se în
variate domenii: de la joaca sincerã a copiilor
ajunge la competiþii sportive, utilizarea unui
instrument muzical, jocuri de societate,
literaturã, teatru, dans, iar eu consider cã lista
poate continua, deoarece unde este omul este
ºi jocul. Aceastã gamã a domeniilor în care se
remarcã prezenþa spiritului ludic formeazã un
tot unitar ºi anume cultura. Profitând de tema
propusã, sesizãm ºi un joc lingvistic: «a juca»,
tradus în limbile englezã, francezã ºi germanã
este «to play», «jouer» ºi «spielen». Dovada
simplã cã jocul se resimte în utilizarea unui
instrument muzical este cã în limbile menþionate,
«a cânta la chitarã» echivaleazã cu «to play
guitar», «jouer de la guitare» sau «Gitarre
spielen». La fel ºi a practica un sport: «to play
volleyball». De asemenea, cunoaºtem ºi
termenul popular pentru a dansa- a juca. Iar
atunci când te înrolezi într-o piesã de teatru ºtii
foarte bine cã joci. În urma celor spuse, verdictul
este clar: jocul este un veritabil fondator de
culturã. Jocul face cultura ºi nu invers, iar acesta
este scopul fundamental al jocului. «Homo
ludens» a existat dintotdeauna, mai întâi prin joc,

apoi prin culturã. Triburile primitive, necivilizate
au ºtiut mai întâi sã se joace, sã-ºi
îndeplineascã riturile ºi tocmai dupã mulþi ani,
studiind evoluþia omului s-a clasificat în culturã.
Deci primordial, jocul, iar rezultatul lui nepreþuit-
cultura.

Vorbind despre urmãrile pe care le
creeazã jocul, nu pot fi decât cele mai potrivite.
Cultura este ca un sâmbure de recunoaºtere
personalã, apoi cel mai bun lucru cu care ne
putem afiºa oricând, în orice loc. Dacã jocul este
un desãvârºit creator de culturã, iar cultura ar
trebui sã fie nelipsitã, atunci prezenþa jocului
devine vitalã pentru societate ºi pentru spiritul
civic. Dar sã nu ne hazardãm, sã nu pornim în
cãutarea simþului ludic ºi sã nu ne simþim obligaþi
sã învãþãm a ne juca, deoarece acest lucru
trãieºte în noi. Ne jucãm foarte des; de multe ori
poate nici nu observãm.

Omul care se joacã zâmbeºte... Am
început aºa ºi finalizez similar, cãci e corect:
Homo ludens este un fericit. Jocul reprezintã o
complexitate de stãri, implicã sentimente
puternice, are urmãri pozitive ºi stã în noi mereu
ca un miez inefabil de putere; este peste puterile
noastre de a-l încadra în cuvinte, în tipare, de
a-i stabili limite. Însã Homo ludens, omul care
se joacã, simte; iar a simþi acest vertij al jocului
în toatã esenþa lui nu poate fi decât o fericire
mirificã, incomparabilã cu plãcerea propusã sau
promisã. Din acest motiv, fiecare dintre noi îl
îmbracã pe Homo ludens, iar omul care se
joacã, necontenit zâmbeºte!
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Psalm IPsalm IPsalm IPsalm IPsalm I

Doamne,
orbitoare sunt cãile mâinilor tale
ºi în pâclã uitate
râpile paºilor mei.

Doamne!
negurate sunt razele lumii de tine create
ºi de sensuri prea pline
înnoptãrile.

Doamne,
cum sã pot cuprinde
totul
ºi pe mine?

Dar cine-s eu
necunoscute?
ªi ce tot vrei
de la mine?
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 Irina V Irina V Irina V Irina V Irina Valentina CARNARIUalentina CARNARIUalentina CARNARIUalentina CARNARIUalentina CARNARIU

Psalm IIPsalm IIPsalm IIPsalm IIPsalm II

Eu Doamne,
multe þi-am cerut
ºi n-a fost clipã
în noapte, în zi,
în-care aºteptarea
punte
sã nu fi fãcut
între tine ºi chin.
Te învãþasem bun,
prea plin de dar,
þi-am cerºit în visele
þesute-n preajma ta,
fãr’de sfârºit,
cununã de erou,
privire de-nþelept
sau tot
ce încordarea
face arc.
Dorinþa mea avea în ea
nemãrginirea ta.

Tu Doamne-n mila ta
în mine te-ai lãsat
ºi m-ai facut
sã cer
la nesfârºit.
Dar altfel stai pitit.
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NeclintitNeclintitNeclintitNeclintitNeclintit

Stejar bãtrân
ne-nfrânt înfrunþi cu fruntea sus furtuna,
pieptul pãgân,
neostoit frânge în avânt
lumina,
iar în adânc,
adânc
pãmântul îl strãpungi,
sorbindu-I,
încleºtat,
vâna.
ªi-n noapte,
noaptea ce în curând
viaþa va fi frânt,
tu singur
legeni luna.

Mi-e suflul greuMi-e suflul greuMi-e suflul greuMi-e suflul greuMi-e suflul greu

Mi-e suflul mai greu ca pãcatul
de-atâta durere-ndesatã;
picuri de sânge,
veninuri arzânde.
În beznã cãzutã-i lumina.
Zadarnic în ochi mai sclipeºte privirea.
Mi-e suflul mai greu ca pãcatul
de-atâta durere-ncleºtatã;
de ce-þi mai zvâcneºte iubirea?
Nu e o scarã viaþa
cu icuri ce urcã din moarte în moarte
spre pacea din ultima noapte.

ÎmpãrtãºanieÎmpãrtãºanieÎmpãrtãºanieÎmpãrtãºanieÎmpãrtãºanie

În aceste clipe prea pline
adun
tot ce trecutul pierdut-a în mine,
tot ce uitat-am în vraja uitãrii,
tot ce în urmã lãsat-a vãpaia-nserãrii.

Adun
ºi sorb
prelung.

Buze nu am,
gura-i potirul.
Singura jertfã;
Sfânta e clipa.

Sorb lin,
mã-mpãrtãºesc
cu mine.
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 Beatrice Maria ALEXANDRESCU Beatrice Maria ALEXANDRESCU Beatrice Maria ALEXANDRESCU Beatrice Maria ALEXANDRESCU Beatrice Maria ALEXANDRESCU
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UntermichUntermichUntermichUntermichUntermich

Eul meu secretând un untermich, mai rar untermir,
unterland,

eul meu cântãrind secreþia naturii în sine,
fugind ºi obrazul sacrificat din rarificatul eu,
resimt frigul ºi temperatura crezutã divinã,

curge eul în ciclul naturii.

Pãdurile umede ºi ploile vechi
mi-au activat huma
în care am murit în fiecare zi.

 Aveam o nevoie acutã de pãdure,
voiam sã devin o naþiune de frunze, iarbã ºi pãmânt

negru,
de humã, de vegetaþie brutã,
sã mã încapsulez în aspru ºi negrul fir,

în orice fir, în orice verde,
sã trãiesc paºnic în platoul meu,
eu, nefiinþã umanã,

confuzie între materie ºi nematerie.

 Se întindea golul din mine,
totul era prea simplu pentru evul meu îngheþat,
magnet natural cãutându-ºi vegetaþia.

Materie seacã ºi anormal de sãnãtoasã…
ca omul de Jos,
inundat de ploaie…

Îngrop, îngrop eul în uleiul sacrificat de obraz.
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MusoniMusoniMusoniMusoniMusoni

I. În deplasarea umanã,
ºi identitatea s-a dus în Infern.

II. Am putea fi cu toþii aceia care se înghesuie în
apele mâloase, în mlaºtinile sufletului
meu, în mlaºtinile sufletului tãu
ºi ale tuturora.

III. Altarul poate cã era prea departe de el,
dar acum îi recunoºtea tãmâia,

îi auzea tenia
miºcându-se,

turnând mir în pahare.

Dar el poate cã nu mai cãuta de mult
carnea altarului,

poate cã voia acum
resturile camerei

albe,
ale camerei surde,

unde toþi
paºii

erau absorbiþi.

Rodea cu sãlbãticiune bila monumentalã,
pe care o arunca în pereþi.

- Acolo sunteþi, rude ale mele?
Nimic nu voia sã se audã.
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Tãcere Tãcere Tãcere Tãcere Tãcere  – Rãmâi mut, privind suflete cum macinã negrul.
Suflet Suflet Suflet Suflet Suflet  – Incandescentã ºoaptã, priveºte cum sparg pereþi muþi ai tãcerii.
TTTTToamnã oamnã oamnã oamnã oamnã  – Sclipind nocturn, copacii transparenþi distrug speranþe uscate.
ÞipãtÞipãtÞipãtÞipãtÞipãt  – În culori sparte de sunet, ascunde-te suflet nestins în durere!
RãtãcireRãtãcireRãtãcireRãtãcireRãtãcire  – Pierzându-þi paºii, coboarã spre sufletul mut al tãcerii !
Non-culoareNon-culoareNon-culoareNon-culoareNon-culoare  – Cenuºie speranþã, ucide-mi în suflet a nopþii culoare.
ClaritateClaritateClaritateClaritateClaritate – Umbra nestinsã a durerii tãcute, priveºte prin umbre.
DezamãgireDezamãgireDezamãgireDezamãgireDezamãgire –  Cioburi cãzute peste vise. Mi-e fricã !

 Ica DUMBRA Ica DUMBRA Ica DUMBRA Ica DUMBRA Ica DUMBRAVÃVÃVÃVÃVÃ
clasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a Fclasa a XI-a F

ClepsidrãClepsidrãClepsidrãClepsidrãClepsidrã

Timp ascuns în lut,
Mi-e rece !
Gânduri zboarã spre trecut.
Singuraticã, pustie,
Lumea n-are început.

Vino, gând al meu,
Mi-e teamã !
Zâmbetele se ascund.
Luminoase, temãtoare
Lacrimile mi se-ncurc.

Lut ºi ceaþã ºi tãcere,
Tremur, suflet mânios
Prinde-mi gândurile-n palmã,
ªi fii visul meu frumos !

ÎndemnÎndemnÎndemnÎndemnÎndemn

Eu duc a zilei clipã-n spate,
Cobor prãpastii spre ocean.
Rãtãcitor mã pierd în noapte,
Pe pânza vechiului tavan.

Din pas în pas e veºnicia,
Eternã-i clipa când mã sting.
Arunc spre ceruri bucuria
Luminii care mi-o aprind.

Tãcerea stã sã ne îngroape.
Tu, prinde-mi mâna tremurând !
Rãmâi cu mine-n veci aproape,
Iubindu-mã în vis, în gând.

MutaþieMutaþieMutaþieMutaþieMutaþie

Putere n-am, dar glasu-mi stinge
ªi umbra de luminã-nvinsã.
Pe chip îmi cad bucãþi de stele,
Putere n-am ºi vocea-i stinsã.

E noapte ºi tãcerea cade,
În geam stã candelã aprinsã.
Ducând copiii triºti în spate,
Sunt umbrã de luminã-nvinsã.

Cerul tresare-n ochii mãrii
Spart în bucãþi de stea pierdutã.
Culeg speranþele uitãrii
Nu am nimic, nimic mã uitã.

Priveºte cum se mutã cerul !
M-am rãtãcit în despãrþire.
O, Zeu al nemuririi mele,
Adu-mi luminã-n nesfârºire.
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PrãpastiePrãpastiePrãpastiePrãpastiePrãpastie

În foºnet de frunze de varã,
Te pierzi tu, un orb chinuit.
Rãtãcindu-þi privirea amarã,
Te aruncã din goluri în vid.

E frig, e pustiu, dar luminã
ªi tu tot dispari liniºtit.
ªi becul cerºeºte tãcere,
În timp ce apari rãtãcit.

Cobori, însã cazi înãuntru,
Prea jos te tot stingi nevãzut,
Miracolul vieþii aprinse,
Pe care n-am vrut sã-l aud.

E nou început pentru mine,
La tine-i sfârºitul de dor.
Coboarã-n prãpastia vieþii,
Tu, rob mut ºi neºtiutor !

AsasinulAsasinulAsasinulAsasinulAsasinul

Cu mâinile murdare de atâta dor,
Apasã pe mintea ei plãpândã,
Þinându-i visele ascunse sub picior,
Zdruncinând-o din aripa frântã.

Cu mintea rãtãcind peste cuvinte,
Înnebunit de patimã ºi gol,
Rãsare printre nori ºi deschizând
morminte,
Nebunul ca un aspru visãtor.

Miroase a alcool ºi-n inimi jurãminte,
Rãtãcitorul printr-un munte rãtãcind,
Distruge minþi ºi sfarãmã fierbinte,
Cãlãtorind din timp într-un alt timp.

ªi-n þipãt o ucide fãrã vorbe,
ªi-i mãrunþeºte sufletul în gând,
Tot el, un asasin nebun de teamã,
Ucide visul ce demult l-a frânt.

StilografieStilografieStilografieStilografieStilografie

Mir spart pe trepte convergente,
alãturi de mine-tãcere.
Incandescente ºoaptele leviteazã ºi
claustrat, ne transcende infinitul
în neant rãtãcind.
Depersonalizate particule
învârtite ca-ntr-o moleculã
ne sugrumã, hrãnindu-ne.
Purtam baibaracul albastru
prin Paradisul impropriu al non-eului
meu.
Stele gemeau sparte-n pahare de
corindon
ºi totul pãrea un cancer nevindecat.
Mã rostogolesc în cuvintele
complexe, dar ºterse.
Unde eºti, suflete ?

Pierdut în veºniciePierdut în veºniciePierdut în veºniciePierdut în veºniciePierdut în veºnicie

Veºnicie nouã ºi mereu aceeaºi,
Pleacã-þi fruntea asprã peste robi,
miloasã,
ªi din ceruri stinse sã-þi cobori privirea
Peste rãtãciþii cei întorºi acasã.

Grea este tãcerea, mutã ºi-nvechitã
Tot ne pierde umbra zilei pe pãmânt.
Strãlucind, privirea, pleacã rãtãcitã
ªi se pierde-n zarea vechiului mormânt.

Uite cum suspinã îngerii în ceaþã !
Mor copacii nopþii sfãrâmaþi în timp.
Dulcea ta privire, astãzi mã îngheaþã,
Rãtãceºti în noapte fãrã glas ºi chip.
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Ungaria 201Ungaria 201Ungaria 201Ungaria 201Ungaria 20111111

RegieRegieRegieRegieRegie: Béla Tarr, Ágnes
Hranitzky

ScenariuScenariuScenariuScenariuScenariu: László
Krasznahorkai, Béla Tarr
ImagineImagineImagineImagineImagine: Fred Kelemen

MuzicaMuzicaMuzicaMuzicaMuzica: Mihály Víg
DistribuþiaDistribuþiaDistribuþiaDistribuþiaDistribuþia: János Derzsi,
Erika Bók, Mihály Kormos

„Calul din Torino” („A torinói ló”) este un film pentru cei care nu îºi imagineazã Apocalipsa
ca pe un sfârºit violent ºi terifiant, ci ca pe o stingere treptatã, o deprimare mutã, care se infiltreazã
în tot ce e viu.

Cea mai recentã producþie a lui
Béla Tarr se pare cã va fi ºi filmul care îi
va încheia cariera, deoarece cineastul
maghiar se teme cã de aici înainte nu
ar face decât sã se repete. Într-adevãr,
dupã cele douã ore ºi jumãtate de
scufundare într-o lume monocromã, cu
totul lipsitã de speranþã, e greu de
conceput cã cineva ar mai putea face
vreodatã film, cã mai este ceva de spus.
„Calul din Torino” este considerat a fi
miezul operei sale cinematografice, o
ºlefuire pânã la esenþe a cinemaului,
proces pe care Béla Tarr îl duce poate
prea departe, ultimele scene ale filmului
aducând nefericit de mult cu o piesã de
teatru filmatã.

Filmul are ca sursã de inspiraþie întâmplarea care a marcat începutul demenþei filosofului
german Nietzsche: în 1889 la Torino,
acesta asistã la biciuirea unui cal pe care
îl protejeazã cu trupul sãu de furia
stãpânului, îºi pierde cunoºtinþa ºi apoi
înnebuneºte, petrecându-ºi ultimii 10 ani
de viaþã în tãcere. „Nu ºtim ce s-a
întâmplat cu calul” ne spune naratorul
din prologul filmului, iar Béla  Tarr pare
sã reconstituie din imaginaþie viaþa
animalului ºi a stãpânului lui. „Calul din
Torino” se raporteazã prea puþin la istoria
personalã a lui Nietzsche, în schimb
este îmbibat de ideea unui Dumnezeu
mort, absent.

Acþiunea se petrece într-un loc izolat,
la momentul povestirii rãscolit de un vânt

Cristina BÎLEACristina BÎLEACristina BÎLEACristina BÎLEACristina BÎLEA - absolventã CNU
masterand U.N.A.T.C."I.L.CARAGIALE" - Bucureºti - secþia Scenografie

colaboratoare a mai multor reviste de specialitate, critic de film
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puternic, care nu înceteazã niciun mo-
ment.  Pe parcursul a ºase capitole,
corespunzãtoare a ºase zile consecu-
tive, se relateazã povestea lui
Ohlsdolfer, a fiicei sale ºi a calului lor.
În fiecare zi, fata se trezeºte, îl ajutã pe
tatãl sãu sã se îmbrace (el are o mânã
de care nu se poate folosi), aduce apã
de la fântâna de lângã casã, fierbe doi
cartofi pe care îi mãnâncã amândoi la
prânz, apoi îºi petrec restul zilei în mare
parte uitându-se pe fereastrã. Când vine
seara se culcã, iar dimineaþa o iau de la
capãt.  Camera, neliniºtitã ºi iscoditoare
în secvenþa de început a întoarcerii
acasã a lui Ohlsdolfer, intrã în ritmul
casnic al celor doi ºi le urmãreºte cu rãbdare activitãþile zilnice, în cadre extrem de lungi,
caracteristice lui Béla  Tarr. Lentoarea camerei, împreunã cu muzica gravã, obsedantã a lui Mihály

Víg transformã repetitivitatea existenþei
lor într-un fel de ritual. Micile evenimente
ce rup din loc în loc aceastã monotonie
vin sã anunþe o catastrofã a cãrei naturã
sau cauzã ne rãmâne ascunsã, dar care
ne tulburã: calul refuzã sã mai tragã
cãruþa, iar apoi renunþã sã mai mãnânce
sau sã mai bea apã, un beþiv vine sã
cumpere palincã ºi vorbeºte în dodii
despre decãderea din drepturi a fiinþei
umane, fântâna seacã într-o singurã
noapte, dupã ce bãtrânul ºi fiica sa sunt
vizitaþi de un grup de þigani. Rãmaºi fãrã
apã, cei doi îºi fac bagajele, iau calul ºi
pleacã, dar dupã câteva momente în care
dispar în spatele dealului de lângã casã,
se întorc la fel cum au plecat. De aici,

speranþa se stinge cu totul ºi se naºte ideea terifiantã, sugeratã în prealabil de repetiþia înnebunitoare
a muzicii ºi a sunetelor vântului, cã ei nu au unde sã se ducã pentru cã nu mai existã nimic altceva
în afarã de ceea ce vedem pe ecran. Lumea exterioarã a dispãrut, iar cei doi sunt claustraþi undeva
în afara timpului. Bãtrânul descarcã bagajele, iar camera se apropie încet de figura impasibilã ºi în
acelaºi timp plinã de groazã a fetei, care priveºte în gol pe fereastrã. Atenþia pe care cineastul o
acordã chipurilor, vine parcã sã spargã impenetrabilitatea cu care îºi înzestreazã personajele. Cu
toate cã le privim poate minute în ºir, expresiile feþelor nu trãdeazã nimic, umanismul lor explodeazã
prin comparaþie cu lumea exterioarã, crudã ºi indiferentã în faþa suferinþei.

Dupã încercarea nereuºitã de evadare, filmul devine previzibil ºi demonstrativ. Urmãtoarea
noapte ºi-o petrec în întuneric, deoarece încercãrile lor de a aprinde lampa sunt zadarnice. Problema
nu este întâmplarea în sine, ci faptul cã
personajele, pânã acum tãcute ºi
maiestuoase, verbalizeazã tot ceea ce
se întâmplã pe ecran („S-a stins!”,
„Acum s-a stins ºi cãrbunele.”), creând
un efect teatral supãrãtor. Imaginea se
mai deschide încã o datã pentru a-l arãta
pe Ohlsdolfer muºcând dintr-un cartof
nefiert ºi îndemnând-o pe fiica sa sã con-
tinue sã lupte: „Trebuie sã mâncãm.”,
subminând astfel forþa superioarã a
imaginii, care conduce atât de frumos
filmul pânã aproape de final.

ilustraþia articolului: www.imdb.com
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La prima gustare, berea cehã nu
impresioneazã, e de o normalitate dezarmantã
ºi chiar un pic mai puþin alcool. ªi totuºi, la prima
reîntoarcere acasã, berea mea preferatã mi s-a
pãrut a fi un sifon sinistru cu aromã de ,,amar”.
Ca orice lucru de bun simþ pe lumea asta, printre
care ºerveþelele de hârtie sau zacusca fãcutã
de mama (fiecãruia), berea cehã e importantã
atunci când lipseºte.

Locuiesc la Praga de ºase ani ºi nici mie
nu-mi vine sã cred. O posibilã explicaþie ar putea
fi tocmai aceastã normalitate cu care te
obiºnuieºti, care-þi lipseºte când ajungi în alte
locuri. Nu mã înþelegeþi greºit: un loc ,,anormal”
nu e neapãrat în România, cu toate problemele
ei, ci ºi mai în ,,vest” unde e fie prea scump,
prea aglomerat sau pur ºi simplu prea ,,perfect”,
genul de loc în care þi-e dor ca ceva sã meargã
prost doar ca sã mai taie din plictisealã.

Ei bine, Praga fiind cam în centrul
Europei împacã ambele tabere ºi o face destul
de discret, într-o þarã parcã prea micã pentru
grandoarea medievalã a fostei capitale a
Imperiului Roman de Apus. În mod ironic, deºi
Praga are o poziþie atât de centralã, ultimele
secole i-au sufocat spiritul prin dominaþia
germanilor ºi ulterior a comuniºtilor. Apoi mai
este ºi situarea geograficã, într-un fel de
depresiune dintre Carpaþi ºi Alpi, colacul de
peste pupãza izolaþionismului ceh.

Pentru un turist de weekend în Praga,
cehii sunt aproape inexistenþi. Centrul vechi, un
fel de arhetip pentru decoruri din cãrþile cu
poveºti, a fost vãzut de ochii mercantili ai
investitorilor dupã revoluþia de catifea ºi se pare
cã este deþinut cu precãdere de ruºi ºi italieni.
Cehii sunt destul de reticenþi cu strãinii ºi
ospitalitatea lor este renumitã, sublimã chiar,
prin faptul cã nu existã. În ultimii 20 de ani
lucrurile s-au schimbat încet, dar sã nu uitãm
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 Absolvent al CNU (promoþia 2002, profilul matematicã-
informaticã). A plecat la Praga într-un stagiu de practicã
cu organizaþia studenþeascã AIESEC dupã facultate.
Lucreazã ca dezvoltator software pentru Barclays.

Florin DRÃGHICIFlorin DRÃGHICIFlorin DRÃGHICIFlorin DRÃGHICIFlorin DRÃGHICI

cã ursuzenia specificã s-a clãdit subversiv de-
a lungul secolelor ca o reacþie împotriva
dominaþiei strãine ºi are un oarecare farmec
pervers (câþi dintre noi povestim despre un
chelner amabil?).

Majoritatea localnicilor pãrãsesc oraºul
în weekend. Cum ieºi din zona turisticã nu e
nici þipenie. Când vãd pe câte cineva, aproape
cã-mi vine sã-i dau bineþe, cum se face la þarã,
cu tradiþionalul ,,Dobry den” deºi cel mai probabil
e unul dintre strãinii rezidenþi, care fac aproape
de 10% din populaþia oraºului. Fiecare ceh care
se respectã deþine o ,,casã de vacanþã” care
poate varia de la un ºopron, la o vilã, fiind de
obicei ceva relativ modest. Scopul nu e sã
încingã grãtarele, ci mai degrabã sã fie activi în
naturã.

Cu cel mai mare consum de bere din
lume ºi o bucãtãrie tipicã, ce o face pe cea din
Ardeal sã fie un fel de mâncare de regim, v-aþi
imagina ºi cele mai mari burþi din lume. Ei bine
cehii sunt foarte sportivi ºi surprinzãtor de supli.
Am colegi care dimineaþa merg la fitness, în
pauza de prânz aleargã 10km ºi seara la bere
ºi genunchi de porc, bine meritate! La ultimul
recensãmânt cehii s-au declarat doar în procent
de vreo 20-30% religioºi. Cu toate astea se
bucurã de zilele libere, majoritatea evenimente
religioase. Bunãoarã, aici nu vine Moº Crãciun,
ci bebeluºul Iisus. Surprinzãtor este cã porcul
dispare la Crãciun ºi masa tradiþionalã este crap
cu salatã de cartofi. O sãrbãtoare mai atractivã
pare a fi Moº Nicolae zis Mikulaº. Pe 5
decembrie se umple oraºul de Moºi care sunt
însoþiþi de câte un înger ºi un demon, costumaþi
cu migalã, care le cer socotealã copilaºilor
despre purtarea de peste an ºi le dau dulciuri
sau îi sperie.

Crãciunul acesta o sã abandonez unul
dintre crapii rotofei scoºi la vânzare în cãldãri
enorme pe marginea trotuarului ºi n-o sã-l
eliberez în Vltava cea duios pieptãnatã de Podul
lui Carol. Mã întorc acasã, sã-mi ,,normalizez”
dorul de familie, de prieteni ºi de colinde (cât
timp nu e ,,Domn Domn sã-nãlþãm”). Iar dorul
de berea cehã îmi va fi estompat cu siguranþã
de un vinuþ Vrâncenesc de-al nostru.
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Praga privitã prin obiectivul aparatului de fotografiatPraga privitã prin obiectivul aparatului de fotografiatPraga privitã prin obiectivul aparatului de fotografiatPraga privitã prin obiectivul aparatului de fotografiatPraga privitã prin obiectivul aparatului de fotografiat
www.florindraghici.blogspot.com
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Dragi uniriºti,

Vã scriu de peste câteva mãri ºi þãri doar ca sã vã spun cã visele se pot împlini. În cazul
meu, am ajuns sã fiu studentã la New York unde învãþ distinse tehnici de manufacturare a bijuteriilor
ºi de design. Ca orice materie, în spatele bijuteriilor existã o ºtiinþã mult mai profundã decât
strãlucirea unui diamant sau frumuseþea design-ului. În primele trei sãptãmâni de ºcoalã am învãþat
ceea ce am crezut cã voi învãþa în doi ani de zile pentru cã a trebuit sã-mi fac un obicei în a lucra
la o piesã în fiecare zi sau sã desenez orice idee mi-ar trece prin minte. Mi-a fost ºi încã îmi este
greu sã mã adaptez la viteza new yorkezilor, dar sunt fericitã cã am ºansa sã fiu eleva unor
profesori atât de dedicaþi ºi cu istorii atât de spectaculoase pentru cã majoritatea au lucrat pentru
companii mari ºi ne îndrumã ºi pe noi spre succes.

Da, e un vis frumos sã fiu aici, dar e o luptã grea ºi e abia începutul drumului. Eu nu sunt
studentul european care primeºte burse. Nu. Eu sunt studentul internaþional care trebuie sã
munceascã în timpul liber prin restaurante ca sã se poatã întreþinã la facultate. Mi-a fost greu sã
îmi ajustez programul ca sã îmi pot termina ºi proiectele la timp. Colegii mei s-au obiºnuit cu mine,
Roxana cea care vine cu temele nefãcute pe care le terminã prin magie înainte de începerea
orelor. Aºa am fost tot semestrul ºi nu regret pentru cã mi-am zis cã pot sã am mãcar o scuzã

pentru faptul cã mã adaptez atât de
greu - vreau mereu sã arãt cele mai
bune idei. Apoi mi-am dat seama cã
sunt înconjuratã de coreeni,
americani, chinezi, filipinezi care au
experienþã în domeniul ãsta ºi
atunci m-am hotãrât sã fiu
competitivã cu mine. Doar eu ºtiu
cât am evoluat de când am ajuns la
facultate sau cât timp mi-am dedicat
pentru a înþelege mai bine tehnicile.
A funcþionat! Am început sã
primesc A-uri cu steluþe roºii care
înseamnã „Awesome”, sã fiu foarte
atentã la cele mai mici detalii tehnice
ºi sã fiu provocatã de profesori sã
fiu din ce în ce mai bunã. Semestrul
ãsta am avut de-a face cu precizia

unui profesor japonez - ochii lui vãd ceea ce eu am neglijat sã îndrept când lucram la o piesã,
precizia unei profesoare care a lucrat pentru Tiffany & Co. ºi care mi-a vorbit despre ortografia în
desenul tehnic, jocul umbrelor ºi luminilor în desenul liber, conceptul din spatele unui design, poveºtile
picturilor din timpul Renaºterii ºi epoca Barocã, sculpturã în cearã ºi în lut ºi tehnicile de decupare
în metal. E un joc de supravieþuire ca ºi în toate celelalte arte, dar eu prefer sã fiu sincerã cu mine
ºi sã îmi urmez steaua norocoasã sã vãd unde mã duce. Mai am multe de dovedit pânã ajung
unde mi-am propus, dar nu renunþ când demonii vor sã mã opreascã din lucru sau când am
senzaþia cã e în zadar ceea ce fac. Cred cã atunci sunt cea mai fericitã pentru cã ºtiu cã asta
înseamnã sã mai urc o treaptã spre împlinire.

New York, New York, oraºul care nu doarme niciodatã ºi eu sunt aici. Poate vã întrebaþi
cât de repede m-am adaptat sau dacã îmi place într-adevãr aici. Tot ce ºtiu despre mine e faptul
cã limba englezã a trebuit sã încep sã o vorbesc fluent doar ca sã mã fac înþeleasã ºi cã oraºul
trebuie privit ca o sursã de inspiraþie. E ca povestea aia a lui Baudelaire despre suflet care îºi
dorea sã fie „Oriunde în afara acestei lumi”. Agitaþia e sufocantã, dar deja sunt expertã la strecurat
printre oameni ºi a ajunge devreme la ºcoalã chiar dacã fac „naveta” din Queens în Manhattan în
fiecare zi. N-am prea mulþi prieteni aici pentru cã nu am timp de ei. Am multe nopþi nedormite din
cauzã cã a trebuit sã îi ajung din urmã pe colegii mei la desen - nu prea ºtiam sã desenez când am
ajuns la facultate, dar acum, dupã doar un semestru, mã simt în stare sã desenez tot ce-mi trece
prin minte, ceea ce e absolut înfiorãtor pentru mine. M-am lovit de o altã problemã. Desenul trebuie

New YNew YNew YNew YNew York, New York, New York, New York, New York, New Yorkorkorkorkork
Roxana NEAGURoxana NEAGURoxana NEAGURoxana NEAGURoxana NEAGU
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sã fie clar, viu - pietrele preþioase trebuie sã
sclipeascã ºi pe foaia de hârtie, dar ideea cum
trebuie sã fie? Genialã? Inovativã? Pe placul
oamenilor? Prefer sã cred cã timpul îmi va
spune exact ce trebuie sã fac ºi cã momentan
exersez „cum sã fiu Eu”. ªtiu cã sunt în locul
potrivit pentru a înþelege mai bine ce înseamnã
un concept, o mutaþie, o colecþie de bijuterii,
dar totuºi e copleºitor când mã gândesc cât
de bunã trebuie sã fiu ca sã reuºesc ºi cât
de mult trebuie sã îmi storc creierii. Acum
dupã un semestru terminat cu note mai mult
sau mai puþin bune, am ajuns sã fiu mulþumitã
de faptul cã am reuºit sã îl termin.

Oraºul ãsta chiar mã face sã-mi
doresc sã fiu diferitã ºi sã stau mereu la pândã
dupã idei noi. Nu mi-a fost greu sã nu mã
pierd în New York în primele zile pentru cã
am vrut sã învãþ strãzile, sã le ºtiu ºi sã îmi
gãsesc locurile preferate. Am strãbãtut atâtea
strãzi pe jos printre zgârie-nori ºi magazine
grandioase doar ca sã îmi dau seama cã eu
chiar sunt aici ºi cã oraºul ãsta e noua mea
casã cu noi amintiri, idei, oameni ºi cu un alt
ritm. Poate vã întrebaþi de ce toatã lumea aici
e pe fugã ºi mereu spune cã nu are timp. E
atât de enervant sã îþi petreci câte douã ore
în fiecare zi în metrou ºi câteodatã mai multe
din cauza traficului pentru o distanþã care
poate fi parcursã cu maºina în 20 de minute.
Oamenii mai sunt pe fugã aici ºi pentru cã tot
timpul trebuie sã fie în diferite locaþii, la evenimente noi, sã se informeze, sã vadã, sã se inspire.
Pentru temele mele de la ºcoalã a trebuit sã merg la muzee ºi sã desenez piese din diferite epoci
sau sã merg la un magazin ºi sã continui prin desen o colecþie a unei case de bijuterii ºi tot felul de
alte idei. Profesorii nu ne dau prea mult timp liber pentru cã asta înseamnã sã ne ieºim din ritm ºi
sã pierdem idei importante. De aceea, am învãþat cã inspiraþia o putem gãsi în operele de artã ale
anticilor sau în evoluþia tehnicilor de-a lungul istoriei. Am strãbãtut toate epocile prin muzeele
imense din New York ºi aºa am acumulat informaþii preþioase pe care le voi împrospãta cu fiecare
experienþã nouã.

Unul din proiectele finale a fost sã creem un set asortat cu un pandantiv ºi o pereche de
cercei cu designul nostru. Conºtientã de faptul cã încã nu ºtiu tehnicile de poziþionare a pietrelor
preþioase în metal, am vrut sã dau culoare piesei mele prin folosirea unor mãrgele simple. Cerceii
sunt realizaþi în argint ºi sunt inspiraþi de pânza de pãianjen. Tehnica folositã este decupajul în
metal, pe care am învãþat-o semestrul acesta ºi pe spate au ataºaþi un suport tip cui. Pentru
început a fost „o idee destul de ingenioasã ºi curajoasã” - îl citez pe profesorul meu. Semestrul

urmãtor, la toate tehnicile învãþate
pânã acum se vor mai adãuga
altele mai complicate ºi tot aºa pânã
când voi înþelege toatã magia
bijuteriilor.

Uniriºti, nu renunþaþi la
gândurile frumoase pe care le aveþi
pentru viitorul vostru ºi nu uitaþi cã
„cel mai important lucru pe care îl
învãþãm la ºcoalã e faptul cã cele
mai importante lucruri nu pot fi
învãþate la ºcoalã”. (Haruki
Murakami)
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AAAAA fost sã fie Cape T fost sã fie Cape T fost sã fie Cape T fost sã fie Cape T fost sã fie Cape Townownownownown
Ideea de a participa la concursul de

neuroºtiinþe Brain Bee, iniþiat ºi condus de
domnul profesor Robert Myslinski de la
Universitatea din Maryland, SUA, mi-a venit
acum doi ani. Aveam nevoie de un elev pasionat
de biologie, motivat, inteligent ºi bun cunoscãtor
al limbii engleze. Cu toate cã mai mulþi elevi se
încadrau în acest portret robot, primul meu gând
s-a îndreptat spre Ionuþ Flavius Bratu.

Ionuþ s-a apucat de învãþat încã din vara
anului trecut aºa cã la faza judeþeanã a fost pe
primul loc, la  distanþã mare de cel de-al doilea
clasat. Faza naþionalã a avut loc la Brãila ºi a
fost organizatã de domnul profesor doctor
Cristian Gurzu, coordonatorul naþional al
concursului. Concursul ne-a adus bucuria
imensã de a ne clasa pe primul loc ºi deci de a
participa la faza internaþionalã din iulie, care
urma sã aibã loc în Cape Town, Africa de Sud.

Lunile care au urmat au fost de pregãtire
intensã, pentru cã Ionuþ trebuia sã susþinã cinci
probe într-o singurã zi. Am cumpãrat biletele de
avion, ne-am rezervat camerele de hotel ºi în
ziua de vineri, 20 iulie, la ora 22:55 am decolat

prof. Corina CIUCUprof. Corina CIUCUprof. Corina CIUCUprof. Corina CIUCUprof. Corina CIUCU

din Bucureºti. Am aterizat în Cape Town, a doua
zi, sâmbãtã, la ora 17:40, dupã o escalã de o
noapte în Doha (Qatar). Am plecat din þarã în
mijlocul unei veri înfiorãtor de calde ºi am aterizat
în cealaltã emisferã în toiul unei ierni blânde, cu
temperaturi perfecte. Drumul de la aeroport la
hotel a fost fãcut pe ploaie ºi pe întuneric, dar
mie mi s-a pãrut distractiv, pentru cã se circula
pe stânga ºi eu aveam impresia cã suntem pe
contrasens. La hotel ne-a aºteptat mãtuºa mea,
care venise de la New York, la Congresul
Internaþional de Psihologie. A doua zi a fost
fabuloasã. Dupã cinci probe (douã teoretice, trei
practice), 10 ore de concurs ºi foarte multe
emoþii, România era clasatã pe locul al doilea,
la un punct diferenþã de Australia (câºtigãtoarea
concursului). Eram fericiþi cã învinsesem þãri cu
tradiþie, cu laboratoare sofisticate, cu materiale
didactice de tot felul. Am trãit cu bucurie
sentimentul mândriei cã sunt român, cã sunt
unirist. Nu vreau sã fiu subiectivã, dar nu am
cum sã nu vã destãinuiesc faptul cã Ionuþ era

cel mai frumos ºi cel mai inteligent dintre
concurenþi.

Dupã aflarea rezultatului ºi dupã ce am
trimis mesaje în þarã (în primul rând domnului
director) am început sã ne relaxãm. Distracþia
a început încã din acea searã. Am sãrbãtorit
victoria la un restaurant, „Long Street Cafe”, aflat
într-o clãdire construitã de coloniºti în stil
victorian aºa cum era ºi hotelul la care am stat.

Au urmat trei zile de vis în care am fost
într-un safari, am ajuns la Capul Bunei Speranþe,
am vizitat cea mai frumoasã gradinã botanicã
din Africa, Kirstenbosch, am circulat pe una
dintre cele mai frumoase ºosele din lume
(Chapman’s Peak) care însoþea coasta
Atlanticului. Pentru un profesor de biologie, a fost
suprema bucurie sã admir pinguini, babuini,
struþi, lei, hipopotami, antilope de tot felul ºi multe
alte animale pe care le vãzusem doar la grãdina
zoologicã, îngrãmãdite în cuºti.

În ultimii ani am cãlãtorit mult prin þãrile
din Europa ºi m-am bucurat de multe frumuseþi
create de naturã ºi de om, dar Africa de Sud
este o þarã care te ºocheazã prin frumuseþea
naturii, prin contrastul bogãþie-sãrãcie, prin
eterogenitatea populaþiei.

Cãlãtoria mea în Africa de Sud a fost una
iniþiaticã. Probabil cã fiecare dintre noi trebuie
sã parcurgã o cale, sã ajungã într-un loc (fie el
ºi imaginar) pentru a realiza cine este cu
adevãrat. Pentru mine, acel loc a fost sã fie Cape
Town.
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Învãþând la sud de EcuatorÎnvãþând la sud de EcuatorÎnvãþând la sud de EcuatorÎnvãþând la sud de EcuatorÎnvãþând la sud de Ecuator
„Dacã eu ºtiu un cântec despre Africa, despre girafa ºi despre luna plinã africanã

care stã întinsã pe spate, despre insectele de pe câmp ºi feþele asudate ale culegãtorilor de
cafea, oare Africa ºtie un cântec despre mine? Va purta aerul de deasupra câmpiilor culoarea
pe care am purtat-o eu sau vor inventa copiii un joc în care apare numele meu sau va arunca
luna plinã o umbrã peste pietriºul drumului care va fi semãnat cu mine sau mã vor cãuta vulturii
de pe Dealurile Ngong?” (Karen Blixen – ,,Out of Africa”)

Atâtea întrebãri ºi dileme doar pentru
a rãmâne permanenþi, legaþi de eternitate, de
recurenþã... mobilii de noi... ªi totuºi, dacã nu
purtaþi de þipãtul unei pãsãri, de râsul unui copil,
de ridicarea negurei de pe podgoriile olandeze,
rãmânem în timp, indiferent dacã al meu, al
vostru sau al lor sau al altora, prin amintiri, iar
mie mi-e fricã de moarte, aºa cã-mi prelungesc
viaþa... amintindu-mi: am ajuns odatã în Africa
de Sud, am trãit ºi m-am întors...

În totalitatea ei, experienþa mea la sud
de Ecuator a reprezentat atât un concurs cât ºi
un fapt de viaþã. Chiar aº putea spune cã m-am
întrecut cu mine însumi. Da, a fost o
internaþionalã în cadrul cãreia eu „am fost
statul”, da, un stat înarmat cu ce a crezut el de
cuviinþã (tratate, bibliografia oficialã din care nu
s-a menþionat decât 5%, filmuleþe cu disecþii în
englezã, portughezã, spaniolã, specimene
microscopice etc.) Da, au fost cinci probe de
foc: douã probe de teorie în care care a trebuit
sã rãspund în 15, respectiv 45 de secunde per
întrebare, în funcþie de complexitatea acesteia
sau de amplitudine (aceasta putând sã
reprezinte un întreg tablou clinic), o probã de
neurohistologie, una de neuroanatomie pe mulaj
sau creier ,,pe bune” ºi una de diagnostic -12
pacienþi (+ analize, întrebãri etc.) ºi un rezultat
mai mult sau mai puþin satisfãcãtor având în
vedere prestaþia mea (cu menþiunea cã dupã
aproape 10 ore de concurs ºi 2 ore de conferinþã
oficialã în condiþiile în care în ultimele 2 zile ºi
jumãtate dormisem vreo  8 ore), locul al doilea,
douã mii de dolari ºi un cocktail-party bine meritat

(dupã un prânz), urmat de o plimbare de searã
ºi o sãrbãtorire la Long Street Cafe au fost Raiul.
Iar în Rai omul a învãþat prima lecþie, aºa cã din
momentul premierii eu am început sã învãþ.
Africa a fost primul meu mentor, post-concurs...

Mã vãd ºi acum ducându-mi privirea
în zare, stând sprijinit cu capul în palma dreaptã,
iar cu sufletul în bãtaia vântului – sunt în
apropierea Capului Bunei Speranþe, pe terasa
unui restaurant amplasat pe coasta unui versant
ºi mã pierd în atât de mult albastru, în atât de
mult spaþiu, în viitoarea viaþã, printre gânduri:
unele lumi încep din apã, din formã lichidã, din
amestec... unii oameni încep din apã. De facto,
apa e un caracter de specie... începem din
apã…; ºi totuºi, foarte rar ne arãtãm originile...
iar când o facem, nu ºtiu dacã ne arãtãm originea
naºterii sau pe cea a morþii – ne facem apã ca
sã ne recreem sau ne facem apã fiindcã a mai
pierit o parte din noi, fiindcã ne-am mai
destructurat puþin... (întoarcerea la elemente

este mereu un punct terminus pentru „la fel”,
aici ºi acum, pentru ceea ce este - acum - e o
descompunere în vederea unui nou început, dar
pentru un ,,altfel”, atunci ºi acolo...). Poate în
urma celor mai mari victorii ale noastre
PIERDEM de fapt ceva din noi, ne destructurãm
ca sine ºi ne apropiem de tot, de origini. Înapoi
la apã... aici! ,,Fii atent la ce se desfãºoarã în
faþa ta, contempleazã ºi ia cu tine aceastã
imagine astfel încât atunci când o sã te simþi
rãu sã apelezi la imaginea clipei de acum!”
Fusesem adus acolo ºi atunci, înapoi la Africa,
de doamna Panove...
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Dacã cineva mi-ar fi spus cã civilizaþia
dezumanizeazã, l-aº fi scos rãspunzãtor de
blasfemie, dar într-o lume ca a noastrã în care
totul este relativ, adevãrat ºi implicit, permis, am
avut ocazia sã aflu ºi contrariul. Prezumþia de
la care s-ar porni ar fi cã am ajuns în Africa ºi
am vãzut bãºtinaºi murind de foame, insalubri
prin lipsa educaþiei ºi fericiþi la limita prostiei,
ghiftuiþi cu malnutriþie – total ERONAT. Ajungând
la „mama” Africa am cunoscut nenorocirea
concepþiilor - invenþiile omului modern, stãpânul
evoluþiei, ºi totul se rezumã la un singur cuvânt:
APAPAPAPAPARARARARARTHEIDTHEIDTHEIDTHEIDTHEID. Sau poate nu atunci am cunoscut
pentru prima oarã, dar poate atunci am avut
oarecare privire de ansamblu asupra efectelor
pe care le are o ideologie impusã, chiar la o
distanþã de o generaþie - experienþa mea fugarã
fiind înregistratã în raport cu urmele de comunism
încã rãmase în România de astãzi (numai cã în
cazul nostru „soluþia salvatoare” a venit din
interior, pe când în cazul sud-africanilor a venit
- mai mult sau mai puþin verdic din punct de
vedere istoric - din partea unor aºa-ziºi
coabitanþi, nou-veniþi, care s-au impus pe un
teritoriu în mod clar, nu al lor), Apartheidul Apartheidul Apartheidul Apartheidul Apartheidul (care
în limba afrikaans înseamnã „separare”) este
un sistem social, politic ºi economic rasist,
impus de guvernele minoritãþii albe din Africa de
Sud de-a lungul secolului XX. Apartheidul
prevedea segregarea raselor (locuirea
separatã), iar majoritãþii negre i se interzicea,
printre altele, dreptul la vot ºi libera circulaþie. În
sens larg, apartheidul desemneazã politica de
separare a comunitãþilor etnice sau rasiale
diferite. Apartheidul era practicat în Africa de Sud
de mulþi ani, dar abia în 1948 a luat o formã
juridicã, fiind susþinut de legi ºi a fost pãstrat
pânã în 1990-1994, când s-au organizat primele
alegeri libere. (Wikipedia)

Ca adaos la nuanþa oficialã data
fenomenului ideologic aº þine sã menþionez
mãrturia doamnei X, care ne-a însoþit în cadrul
turului Peninsulei Capului, trãirile definesc un
timp, iar oamenii definesc trãirile: „ªi ce dacã
eram albã? Aveam prieteni negri, vecini,

cunoºtinþe, lumea mea de cartier era întreagã
prin prezenþa acestor oameni, nu am susþinut
niciodatã aceasta ideologie, dar albii cu aceleaºi
concepþii ca ºi mine erau puþini, iar noi nu am
ieºit în stradã... Schimbãri la nivel înalt?!
Schimbãrile vizibile erau aici, în mijlocul
populaþiei, nu pe nu ºtiu ce hârtii: nu era posibil
sã cumperi de la acelaºi magazin cu un negru,
darãmite sã stai în casã cu el... au fost practic
daþi afarã din oraºele noastre1 (viaþa mea s-a
rezumat la Cape Town, aºa cã am putut fi în
temã...) – erau aduºi cu shuttle-urile2 la prima
orã din zi la fabrici, uzine, ferme, iar apoi scoºi
din oraº... dupã ora 15:00 nu prindeai picior de
negru prin împrejurimi. Groaznic! ªi ca sã
spunem apartheid-ul a fost desfiinþat, dar tot pe
hârtie! Nu poþi renunþa la o mentalitate pe care
ai impus-o în baza unor simple acte, cel puþin
nu în cadrul generaþiei mele, nu...! Mai mult, din
acte ºi legi a dispãrut apartheid-ul din punct de
vedere etnic, dar economic, educaþional... astea
sunt marile probleme actuale ale Africii de Sud,
una derivând din cealaltã: negrii sunt buni
meºteºugari, dar asta îi ajutã doar pentru
subzista, nu pentru a rãzbate într-o lume ºi aºa
presãratã cu relicve ideologice ºi tot felul de alte
rãutãþi. ªtiþi ºi dumneavoastrã, cei care aþi
participat la acest congres3, cã numai educaþia
v-a permis sã ajungeþi aici... ºi totul porneºte de
la acces... ce acces la educaþie e ãsta, un singur
profesor la cincizeci de copii ºi asta unde existã
ºcoli, spaþii în care sã fie posibilã educaþia... ca
sã nu mai spun de lipsa manualelor, de
schimbãrile curriculare ºi de salariile mizere din
învãþãmânt, un profesor câºtigând 10.000 de
ranzi (=4900 ron) pe an...”. Am cunoscut negri
chelneri, agenþi de circulaþie, ºoferi,
meºteºugari, vânzãtori – la un pol, la celãlalt –
laureaþi ai premiului Nobel pentru Pace
(arhiepiscopul Desmond Tutu), înalþi comisari ai
ONU pe probleme juridice (Dr. Navi Pillay) ºi
alþi demnitari, membri ai guvernului sud-african,
dar am avut onoarea sã cunosc ºi negri sãrmani,
care pe timp de noapte se transformã în
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Ionuþ Flavius BRAIonuþ Flavius BRAIonuþ Flavius BRAIonuþ Flavius BRAIonuþ Flavius BRATUTUTUTUTU
clasa a XII-a Eclasa a XII-a Eclasa a XII-a Eclasa a XII-a Eclasa a XII-a E

1 Mãrturia doamnei X este uºor de verificat dacã strãbaþi puþin Africa de Sud – între marile oraºe ºi rezervaþii gãseºti
“sate” din mult spus – barãci, incinte fãrã ferestre, încropite din bucãþi de tablã, din diverse resturi de materiale, care
sunt încet încet racordate la utilitãþi – ele încã reprezintã casele negrilor. Tot doamna X ne-a mãrturisit cã statul sud-
african a dispus o mãsurã prin care familiile cu un venit lunar sub 1000 de ranzi = 490 ron (rand-moneda oficialã)
primesc o locuinþã din partea statului, care constã într-o cãsu˜ã de 45 de m2, cu toate utilitãþile aferente.
2 Microbuz de mici dimensiuni
3 Excursia în cadrul cãreia doamna X ne-a fost ghid a fost organizatã pentru participanþii la Congresul Internaþional
de Psihologie 2012, în cadrul cãruia s-a desfãºurat ºi olimpiada de neuroºtiinþe.
4 Însoþitorii participanþilor au avut dreptul sã stea în salã cu noi.

cerºetori, adevãrate umbre care se þin dupã
tine, dar niºte umbre care necunoscând
niciodatã „lumina” cãlãuzitoare a civilizaþiei au
rãmas umane, spre deosebire de confraþii
europeni cu care am atâta experienþã: umbrele
astea nu te înjurau, nu-þi aruncau priviri urâte
ºi nici nu se prosternau în faþa ta, fãcând apel
la divinitate sau la mai ºtiu eu ce handicap
imaginar, ele se adunau grupuleþe, fiecare fiind
culese de la diverse colþuri de stradã ºi te rugau
sã le dai câþiva orþi sau, mai presus de orice...
MÂNCARE. Cum firea e fire, atunci când eºti
asaltat oarecum de umbre încerci sã te
retragi... ºi în amintire îmi persitã reproºul de a
fi fost alb, un reproº adresat în engleza
atotcunoscutã de sud-africanul educat sau nu
(dupã cum îl judecã societatea): „De ce nu-mi
dai? Din cauzã cã-s negru?”. Comentariile ar
fi de prisos.

Africa de Sud mi-a arãtat cã a fi negru,
chiar la tine acasã este suficient de greu, însã a
fi alb oriunde, în totalitatea accepþiilor pe care ºi
le arogã albul, poate fi un blestem ridicat la rang
de dogmã. Atunci când te impui nu faci nimic
altceva decât sã te autoclaustrezi. În Africa de
Sud instituþiile atât de familiare albilor, casele
acestora, totul este îngrãdit de ziduri pe care se
gãsesc þepi, zimþi deasupra cãrora troneazã
infama sârmã ghimpatã ºi câteva linii descrise
ameninþãtor de un gard electric... (sã þii departe
sau sã þii în interior?!)

Dar în Africa de Sud eu nu am ajuns
singur, acolo nu am trãit singur ºi în mod clar nu
am lãsat-o pe „mama” Africa de nebun solitar.
Paºii mei pe stâncile de la Capul Bunei
Speranþe, pe docurile din Cape Town, pe
autostrada „hughenoþilor” presãratã cu babuini,

printre standurile cu parfumuri ºi delicii qatareze,
prin bazarurile sud-africane ºi pieþele cu guave
etc. nu au fost fãcuþi neînsoþiþi. De asemenea,
nu am fost singur în timpul probelor
concursului4. Am râs de la 6 dimineaþa pânã la
miezul nopþii, sau am urmãrit aripa avionului
fãcând exerciþii de echilibristicã sau l-am urmãrit
pe Fernando (pilotul) fãcând manevre gen
cãutatul Johannesburgului pe o zi fãrã ceaþã sau
aterizatul câº ºi pe miºcãri de rumba din coada
avionului, pe pista aeroporului din Cape Town
de unul singur, ci am fost însoþit. La sud de
Ecuator m-am bucurat alãturi de doamna
profesoarã Corina Ciucu, de domnul profesor
doctor Cristian Gurzu ºi de doamna psiholog
doctor Elena Panove (care ne-a aºteptat în
Cape Town), o bucurie nefiind validã decât atunci
când este împãrtãºitã.

Lewe! Lewe! Lewe! Lewe! Lewe! (pe viaþã – în afrikaans)
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CNU – CNECNU – CNECNU – CNECNU – CNECNU – CNE,,,,,
Europa sau o poveste cu multã implicareEuropa sau o poveste cu multã implicareEuropa sau o poveste cu multã implicareEuropa sau o poveste cu multã implicareEuropa sau o poveste cu multã implicare

În toamna anului 2012, am avut
ocazia sã vizitãm Parlamentul European
ºi sã ne bucurãm de o excursie prin
Europa, un adevãrat asalt de priveliºti,
oameni, mentalitãþi ºi noutãþi.

Totul a început cu un plan de
proiect pentru participarea la un concurs
desfãºurat de cãtre Consiliul Naþional al
Elevilor. Probabil cel mai dificil moment al
cãlãtoriei noastre prin „Europa mai
aproape de CNE” a fost reprezentat de
schiþarea activitãþilor proiectului astfel
încât sã aibã impactul aºteptat:
promovarea într-un mod non-formal a
valorilor europene. Aveam nevoie de idei
out-of-the-box, realizabile, astfel în
vacanþa de Paºte   ne-am adunat (mai
mult pe Facebook) ºi am gãsit soluþia: teatru fo-
rum, dezbatere, flashmob, proiectul fiind descris
pe blogul de campanie:

http://echipamvm.blogspot.ro.http://echipamvm.blogspot.ro.http://echipamvm.blogspot.ro.http://echipamvm.blogspot.ro.http://echipamvm.blogspot.ro.
Proiectul „Împreunã suntem Europa”

ºi-a atins scopul principal, promovarea valorilor
europene în sistemul educaþional românesc, ºi
obiectivele, aflându-se, la finalul lunii mai, în
compania selectã a proiectelor câºtigãtoare.

Povestea a continuat în luna septembrie
când, pentru o sãptãmânã, am pornit în
descoperirea Europei. Recunoaºtem: drumul a
fost obositor, însã experienþa câºtigatã,
cunoºtinþele dobândite ºi persoanele
descoperite, niºte strãini la început, au meritat
acest mic sacrificiu.  Autocarul ne aºtepta în
Bucureºti pentru plecarea într-o excursie în care
ne-am bucurat de check-in-uri în Budapesta,
Praga, Frankfurt, Anvers, Bruxelles, Stuttgart,
Viena. Fiecare oraº ºi fiecare þarã prin care am
trecut ne-a surprins, ne-a confirmat unele temeri
ºi ne-a oferit un model, fie cã vorbim de
amenajarea spaþiilor publice, valorificarea
resurselor, mentalitate, implicarea activã în viaþa
comunitãþii, precum ºi de alte aspecte cu
adevãrat europene. Sã vedem ce a însemnat
excursia pentru noi.

Prima oprire în afara graniþelor româneºti
a fost la Budapesta. Am avut ocazia sã vizitãm
ºi sã admirãm oraºul, la fel ca ºi celelalte, atât
noaptea, cât ºi ziua, în felul acestea surprinzând
într-un mod aparte fiecare obiectiv. Piaþa Eroilor,

REVISTREVISTREVISTREVISTREVISTAAAAA NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ nr nr nr nr nr. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40

CNU ÎN LUMECNU ÎN LUMECNU ÎN LUMECNU ÎN LUMECNU ÎN LUME

106106106106106

Bastionul Pescarilor, priveliºtile peste Dunãre,
clãdirile neogotice ºi celelalte obiective pe care
le are capitala Ungariei au lãsat impresia
generalã cã o zi e prea puþin.

Praga, Cehia, un oraº al contrastului
vechi-nou. Lãsând la o parte peripeþiile de la
metroul praghez, unde ne-am chinuit jumãtate
de orã pentru a afla la ce orã se închide, putem
spune cã Praga este un oraº prin care curge
istoria. Catedrale (în special Saint Vitus’ Cathe-
dral - copleºitoare, un exemplu pentru cei ce
doresc sã facã cunoºtinþã cu arhitectura goticã),
monumente, aerul de acum câteva secole din
Oraºul Vechi atrag zilnic turiºtii, strãzile devenind
mult prea mici. La recomandarea ghidului nostru,
am asistat ºi la întreaga demonstraþie din cadrul
schimbãrii garnizoanei ºi am vãzut locul unde
se aflã Ambasada României. Praga ne-a lãsat
fãrã cuvinte ºi nu numai prin stil, prin înfãþiºare,
prin oamenii de acolo, prin curãþenie, ci ºi prin
micile detalii care îþi atrag atenþia: o expoziþie de
desene realizate de copii în mijlocul unei strãzi,
grupuri de turiºti care cântã noaptea pe strãzi,
amabilitatea ºi corectitudinea pânã la ultima
coroanã a vânzãtorilor, disponibilitatea
trecãtorilor.

În urmãtoarea zi am ajuns pe tãrâm
german. Ne-am oprit la Frankfurt, unde am fost
cazaþi lângã unul dintre cele mai mari ºi
aglomerate aeroporturi din lume. Dimineaþa, am
vizitat oraºul, unul care a preferat expansiunea
în înãlþime. Simbolul Euro de lângã sediul Bãncii
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Central Europene încã mai era afectat de
miºcarea Occupy. Bãnci, zgârie-nori, catedrale
(Saint Bartholomew’s Cathedral, Saint Paul’s
Church), Romer, Goethe House ºi încã câteva
obiective au atras atenþia celor 40 de cãlãtori
ajunºi prin Frankfurt, separaþi în grupuri de 4-5
elevi. Desigur, nu puteam pãrãsi Frankfurtul, un
oraº curat, verde, fãrã a face câteva poze pe
Eiserner Steg, loc unde tinerii îndrãgostiþi agaþã
lacãte ºi aruncã cheia ca simbol al legãmântului
acestora. Mi-am amintit de o discuþie interesantã
purtatã cu un german de vârsta a treia prin Frank-
furt  care mi-a dovedit cã românii pot fi ºi apreciaþi
în strãinãtate sau, mai bine spus, acasã, datã
fiind integrarea României în Uniunea Europeanã.

Germania-Netherlands-Belgia ºi am
ajuns la Anvers, un oraº cunoscut datoritã
portului, dar ºi prin faptul cã în 2011 s-a numit
Capitala Europeanã a Tineretului,  un oraº
aproape tot anul dominat de ploaie. Cu umbrelele
pregãtite, am plecat prin oraº sã cunoaºtem o
primã parte din Belgia. Deja obiºnuiþi cu imaginea
Catedralei Notre-Dame din Antwerp, în special
prin obiectivele din Grote Markt. În continuare,
am ajuns la Bruxelles, capitala Belgiei ºi a
Uniunii Europene. Gãzduind principalele instituþii
europene alãturi de Luxembourg ºi Strasbourg,
goana dupã ciocolata belgianã a început imediat
dupã vizita la Atomium. Plimbarea prin Grand
Place a fost continuatã de o lecþie memorabilã
ºi de o vizitã la Parlamentul European, acesta
fiind punctul culminant al cãlãtoriei.

Drumul spre casã a continuat în aceeaºi
manierã: voie bunã, noi descoperiri, noi obiective
turistice de vizitat. Dupã ziua petrecutã în
Stuttgart, a urmat pãrãsirea teritoriului german
pentru Austria. Urmãtorul oraº vizitat a fost
Viena, capitala statului menþionat anterior,
dovedind cã nu degeaba a fost numitã în fruntea
celor mai prospere oraºe ale lumii, conform
UN-Habitat. Deºi am fost avertizaþi de ghid  în
privinþa numãrului imens de obiective, am reuºit
sã combinãm utilul cu plãcutul, dupã modelul
turismul cu shoppingul pe fundalul muzicii
clasice. Oraºul Muzicii ne-a primit cu Rathaus,
Stephansdom, strãlucitorul palat Schönbrunn,
Universitatea din Viena, Vienna International
Center. Pe hârtie pot pãrea doar niºte denumirii,
dar în momentul în care te afli în faþa acestora îþi
dai seama cã sunt meritã vãzute mãcar o datã
în viaþã ºi, în acelaºi timp, cã existã în România
obiective care meritã promovate intens.

Întoarcerea acasã a fost un moment mult
aºteptat, cãlãtoria dovedindu-se obositoare
datoritã tiparului creat: cazare – noapte – mic
dejun – vizite – autocar. Escapadele nocturne
erau cele ce reuºeau sã stârneascã curiozitatea

pentru a descoperi „spiritul local” ºi pentru a
profita de impresii. Ceea ce mi-a atras atenþia în
mod deosebit în cele opt zile de euro-cãlãtorie a
fost faptul cã am întâlnit peste tot români, cu
bune ºi cu rele, sau vorbitori de limba românã,
oameni care aveau o pãrere pozitivã despre þara
pe care o blamãm deseori.  Ajunºi acasã, am
ales sã pãstrãm vii amintirile ºi le retrãim.

Am reuºit sã câºtigãm acest concurs
organizat de Consiliul Naþional al Elevilor prin
implicare, prin devotament ºi prin acceptarea
educaþie non-formale. Mai devreme sau mai
târziu vor veni beneficiile implicãrii în proiectele
extracurriculare pentru cã acestea aduc noi per-
spective în prim-plan. Networking-ul (pentru
Vanessa ºi Maria fiind prima întâlnire cu  C.N.E.)
ºi deprinderea unor competenþe diversificate prin
voluntariat reprezintã cele mai mari câºtiguri,
indiferent de cadrul desfãºurãrii activitãþilor
(grupuri informale, ONG-uri, Consiliul Elevilor,
alte structuri de tineret).

Informeazã-te ºi implicã-te!Informeazã-te ºi implicã-te!Informeazã-te ºi implicã-te!Informeazã-te ºi implicã-te!Informeazã-te ºi implicã-te!
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PLICTISEALA
- Ce sã fac, Ronald? Zise Miki, care era o persoanã foarte creativã ºi se plictisea

repede.
- Inventeazã ceva, îi zise prietenul sãu Ronald, mereu în cãutare de întâmplãri ºi

locuri neobiºnuite.
- O maºinã care sã facã picturi???
- Eu ºtiu? Poate cã da.
- Atunci hai sã începem!!!

PICTURA
Ciudat însã cã nu fãcu nici o magie (vasãzicã este vrãjitor Miki, nu doar inventator)

ºi apãru o picturã cu o minã în altã minã din care curgea apã ºi în care era un lac.
PEªTERA

Miki puse mâna pe centru, iar mâna îi intrã.
- Ce?!? Zise Miki.
Ronald se aruncã în picturã, apoi se întoarse.
- Duce cãtre o peºterã, exact ca în picturã, zise Ronald.
Miki intrã în ea complet, la fel ºi Ronald.
O minã extraordinarã!
Apoi se auzi o voce stranie care îi rugã sã punã un nume peºterii.
- Templul lui Hades! rostirã Ronald ºi Miki.
Dupã ce rostirã, apa se fãcu verde, verde. Din apã ieºi o stea de mare verde.
- Eu mã numesc Atremis. Þine-mã lângã tine ºi eu o sã iþi dau niºte puteri

înspãimântãtoare, spuse steaua de mare ºi se fãcu mai verde.
Apoi ºi mâna se fãcu verde.
- Sincer nu existã suprafaþã? Întrebarã Ronald ºi Miki.
- Nu, totul este din imaginaþia lui Miki ºi va mai inventa.
- Eu?!?
- Da.

Atremis se fãcu din piatrã, dar tot verde
era.

- Atremis, mai eºti?!?
Se auzi din jur:
- Atremis este un medalion vorbitor! Dar

vorbeºte noaptea sau când nu înþelegi ceva.

22222
PUTERILE ÎNSPÃIMÂNTÃTOARE
Ciudat însã cã o chestie verde ca o

pânzã de pãianjen îi înveli pe Ronald ºi Miki.
Dupã ceva timp, Miki ºi Ronald ieºirã din aºa
numitul Cocon. Dar arãtau cu totul altfel, Miki
arãta aºa: nu era om, ci liliac; avea culoarea
verde curat; urechile deveniserã ca niºte urechi
de pisicã neagrã; ochii erau acuma niºte ochi
de pisicã; apãruse coada ºi era lungã, arãtând
ca una de scorpion; apãruserã niºte aripi de
dragon verzi. Ronald arãta aºa: un dragon cu o
coadã de delfin ºi cu aripi de liliac tot verzi.

- Ce se întâmplã? ziserã Ronald ºi Miki.
Atremis scãpã din piatrã ºi zise:
- V-aþi transformat pentru a fi adaptaþi la

puterile mele.
- Care sunt puterile? ziserã amândoi.
- Puterile lui Miki sunt: aruncat cu pânzã

de pãianjen cu otravã de scorpion, fulgere cu
blesteme ºi sabia proprie.

- Dar puterile mele? zise Ronald
nerãbdãtor.

REVISTREVISTREVISTREVISTREVISTAAAAA NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ nr nr nr nr nr. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40108108108108108



   - Puterea ta, Ronald, este aruncat cu pânzã
de pãianjen care apare din mâinile tale ºi poate
nimeri fãrã greº la mari depãrtãri. Plus o sabie
care aratã ca un peºte Spadã.

Miki ºi Ronald ieºirã din lumea proprie a
lui Miki. Se duserã la celebra detectivã Beatrice.
   - Bunã, Beatrice! ziserã cei doi.
   - Cu ce ocazie? zise Beatrice.
   - Vrem sã te ducem undeva, ziserã cei doi.

DELFINUL SEREN ªI CARACATIÞA CORA
Apoi se duserã în laboratorul lui Miki,

care era în pãdurea de brazi. Cu un scanner,
un robot îi verificã gândurile lui Miki, apoi intrarã.
Dar acum tabloul era exact cum rãmãsese
atunci când ieºiserã. Intrarã ºi în tablou. Miki se
gândi sã facã o caracatiþã ºi un delfin care de
data asta au culoarea verde. Delfinul îl întreba
pe Miki:
- Ce doreºti din puterea mea?
- Pãi... sã pot sãri cum sare un delfin ºi
inteligenþa lui.
- Imediat.
- Ce vrei de la mine? zise caracatiþa.
- Puterea ta de a-þi schimba culorile.
- Imediat.
- Eu, delfinul, iþi mai dau ºi o coadã de delfin
plus alte lucruri necesare unui delfin, dar o sã
apari cu ele numai când vei fi în apã. Eu þi-am
oferit puterea mea. Oferã-ne ºi nouã ceva. Noi
ne-am dori sã putem merge pe uscat. Eu,
delfinul, mã numesc Seren, iar caracatiþa, Cora.

33333
- Imediat, zise Miki. Apa ºi focul, albastrul

ºi roºul sã se împreuneze ºi sã aparã costumele

pentru Seren ºi Cora ºi sã le aibã mereu la
îndemânã.
Seren o întrebã pe Beatrice:
- Dar ce vrei tu de la mine, Beatrice?
- Sã fiu detectivã.
Miki începu sã înnebuneascã ºi se aruncã în
apã ºi fãcea salturi de delfin ºi îºi schimbã
culoarea.
- Altceva, zise Seren.
- Sã am o gradinã.
Miki, când auzi ºi astea, sãri ºi mai sus. (Pentru
cã tot ce a zis pânã acum avea în lumea natalã
a ei).
- Bine, dar ce ai în lumea ta natalã?
- În lumea mea natalã sunt detectiv ºi am o
grãdinã.
Când auzi asta, Seren începu ºi el sã sarã ca
Miki. (de nervi).
- OH, OH! Bune salturi, Miki! Zise Seren.

CAMERA GLACIALÃ, SUPRAFAÞA ªI
CAMERA FOCULUI

Lui Miki îi veni încã o idee ºi imediat ce îi
veni, ea se ºi realizã. Ideea era de a exista niºte
scãri de gheaþã care se rotunjesc pânã la
suprafaþa lumii proprii a lui. În jurul scãrilor, ca
sã nu se topeascã, erau niºte arteziene foarte
reci care aruncau cu apã rece ºi gheaþã. De
fiecare datã când apa ºi gheaþa sãreau, se
formau desene din gheaþã. Acele desene, oricât
de cald era afarã, nu se topesc ºi mai erau ºi
niºte scãri de foc pe care mergeau numai fiinþele
foarte calde. La fel ca ºi cele de gheaþã, ele erau
rotunjite pânã la destinaþie, iar destinaþia era
Camera focului, iar la cele de gheaþã mai era
destinaþia Camera glacialã. În camera glacialã
erau desenele fãcute de arteziene ºi multe foci
le pictau. De rece ce era, acolo puteai sã le
admiri, chiar ºi punând mâna pe ele, pentru cã
ele nu se topeau, iar vopseaua se usca numai
pe ele într-o secundã.

Artezienele fãceau desene mai frumoase
decât vulcanii din Camera focului. În al doilea
rând, desenele de vulcani fãcute se sfãrâmau
fãcând un fel de spectacol de artificii. Miki zise:
- Hai sã mergem în Camera Glacialã! Sã
admirãm desenele. Hai, Beatrice, dar ºi tu,
Ronald!

Când ajunserã în acea camerã,
vãzuserã acolo niºte desene de gheaþã mai
frumoase decât cele de lângã lacul cel verde.
Când terminarã sã se uite, Miki zise:
- Înapoi la Seren ºi Cora!

44444
TIMPUL PENTRU CEVA NOU PENTRU

SEREN ªI CORA!
Seren ºi Cora aºteptau sã vinã ei ºi sã

îi punã în costume, cã ei nu ºtiau cum ºi mai
erau ºi tare curioºi sã vadã camera aceea
glacialã.

- ªtiu cu siguranþã ce aºteptaþi!
Miki, Ronald ºi Beatrice au început sã îi

ajute sã se echipeze. Apoi se duserã ºi cu ei la
“Camera Glacialã”. Acum o focã tocmai picta al
10 000-lea desen.
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Seren o întreba pe focã:
- Nu v-aþi plictisit?
- Nu, dl Seren.
- De unde ºtiþi cã mã cheamã Seren?
- Pãi... sunteþi cel mai bun delfin sãritor din apã.
Vã cunosc vocea.
- A... da? Nu ºtiam.
- Poate chiar cel mai bun delfin atlet.
- Dar voi sunteþi foarte departe de unde trãiesc
eu.
- Nu este adevãrat. Apa în care trãieºti dumneata
este legatã de apa noastrã ºi v-am vãzut, ba
chiar v-am urmãrit într-un concurs.
- Nu ºtiam, dar am vãzut niºte delfini odatã ºi
niºte gheaþã, apoi Seren începu sã râdã.
Miki îi zice Corei:
- Hai, Cora, vorbeºte ºi tu cu balena aia.
- Câþi ani aveþi, doamna balenã?
- 158 de ani.
- O... eu numai 29 de ani.
- ªi m-am mutat aici acum 27 de ani.
- Pãi doamna balenã, cum vã numiþi?
- Mã numesc Serena.
- Doamna balenã, aºa se numeºte prietenul meu,
numai cã el e delfin ºi se numeºte Seren.
- Îl puteþi chema, doamnã? Vã rog.
Cora se duce la Seren ºi îi zice:
- Te cheamã doamna balenã. Ea se numeºte
Serena.
- Scuzaþi, doamna focã, dar trebuie sã mã duc
unde îmi zice prietena mea. La revedere!
Seren se duse la Serena ºi zise:
- Bunã, doamnã Serena! M-aþi chemat?
- Da.
- Ce doriþi?

55555
- Doresc ca prietenii tãi ºi cu tine sã ne ajute!
- Cu ce?
- Sã ne scãpaþi de rãu.
- Care rãu?
- Focul ne distruge în fiecare zi douã desene
pentru cã... vrea sã aibã el cele mai frumoase
desene ºi ne mai distruge ºi din arteziene..

LUPTA ECHIPEI GHEÞII CONTRA
STÃPÂNULUI FOCULUI

- Deci vom lupta!
Lui Miki îi apãru sabia, iar lui Ronald îi

apãru Sabia Peºte Spadã.
Îi fãceau numai fente Stãpânului focului,

care se numea, desigur Focus. Focus mereu
cãdea în apã de la fentele lor.

Balena zise clar cã, atunci când elixirul
din sticlã care era legatã lângã inima lui Focus
va curge pe gheaþã, lupta se va termina ºi
Echipa gheþii, adicã Seren, Cora, Miki, Ronald,
Beatrice, va câºtiga ºi îi va tãia mâna care lua
desenele. (Focus avea o mâna pentru fiecare
activitate).

Se nimeri ca Miki ºi Ronald sã îºi arunce
sãbiile prin amândouã pãrþile goale ale lui Focus.
La inima lui Focus nu poþi ajunge, dar mâinile
poþi sã le tai, pielea lui e ca focul, numai cã nu
poþi sã te arzi. Poþi merge prin pielea lui. Aºa cã
nimerirã sticla cu elixir ºi aceasta se sparse
rapid. Se auzi:

Marele nostru rege ºi echipa sa au reuºit
sã îl învingã. Sticla cu elixir care îi dãruia energie
s-a spart. Acum o sã îi taie acea mânã care
fãcea sã ni se spargã cele mai frumoase
desene! Hip! Hip! Ura!!!

Imediat, Miki îi tãie mâna ºi zise din locul
din care toatã lumea putea sã îl audã:

- Doresc sã vã spun cã a fost o plãcere
sã îi tai mâna cea rea. ªi înainte de-a pleca
doresc sã fac ºi suprafaþa acestei lumi.

SUPRAFAÞA TEMPLULUI LUI HADES,
TEMPLUL LUI POSEIDON

- Acesta este templul lui
Poseidon. Chiar ºi dacã acum nu
se vede, o sã se vadã dupã ce
rostesc cum va arãta:

- Va avea sculpturi cu peºtele
Spadã.

Va avea o sculpturã care îl va
arãta pe Ronald.Va fi construit din
piatrã, nisip ºi niºte alge ca
acoperiº. Va fi o sferã de apã
suspendatã în loc de minunatul
cer ºi spaþiul în care va fi aºezat
o sã fie cu apã, dar, dacã ieºi pe
uºa din alge, în restul suprafeþei
templului lui

66666
Hades o sã fie numai cerul.

Imediat apãru o uºã, apa ºi
templul.

- Sã intrãm înãuntru! Zice Miki.
Acolo era un bazin cu apã ºi era
aer, nu o sferã de apã stãtãtoare,
cum era afarã. Ea nu se miºca,

chiar ºi dacã normal trebuia sã se miºte. Pe
lângã tron, erau statui cu cãluþi de mare ºi unul
adevãrat.

- Aici va sta Ronald, dar aici el va fi numit
Poseidon!
Astfel Ronald îºi gãsi destinul cu ajutorul
prietenilor.
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Au fond du jardin d’un Italien qui vivait à la campagne, au sud du pays, on pouvait
trouver un bel oranger, dont l’histoire était plus compliquée que celle de ses frères. Le
seul signe qui lui restait de son passé trouble était la forme un peu bouclée de son tronc.

L’oranger menait presque la même vie que les autres. Sous le soleil méditerranéen,
il dorait ses feuilles épaisses et poreuses.

Parfois, un papillon en mille couleurs s’accrochait d’une de ses branches et lui
demandait: „Je suis né d’un cocon, et toi?” L’oranger lui répondait en riant: „Moi aussi!” Et
le papillon resta avec l’image d’un grand arbre dans un grand cocon.

Le papillon lui racontait les histoires qu’il entendait partout. Par les yeux du papillon,
l’oranger voyait le monde. Comme pépin, couché dans sa chambre jaune, il voulait à tout
prix sortir, franchir sa cloison d’orange, connaître le monde de dehors. C’était son but
pendant la germination; tout mécontent qu’il devait attendre, incapable de bouger.

Finalement, les hommes ont décroché son corps, mais il est resté bouclé et tout
petit. Les feuilles de ses frères se levaient toujours plus haut que les siennes. Il ne pouvait
voir rien d’autre que les arbres qui l’entouraient. Avait-il réussi?

Les papillons aimaient le petit arbre parce qu’il était né comme eux et lui racontaient
bien plus qu’il aurait pu savoir s’il avait été un oranger comme les autres. Mais il était
enraciné et il lui était impossible de bouger, d’être libre. Alors, avait-il réussi?

Les jours passaient lentement pour l’oranger. Il se rappelait parfois le temps où il
n’était qu’un petit pépin folâtre et il se demandait: „C’est curieux, je ne suis pas encore
fâché de cette facon de vivre. Quelle est la différence? Je suis un peu plus âgé, peut-
être...”

LLLLL’histoire d’un petit oranger’histoire d’un petit oranger’histoire d’un petit oranger’histoire d’un petit oranger’histoire d’un petit oranger
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Discursul PãlãriilorDiscursul PãlãriilorDiscursul PãlãriilorDiscursul PãlãriilorDiscursul Pãlãriilor
Pãlãria roºie: TPãlãria roºie: TPãlãria roºie: TPãlãria roºie: TPãlãria roºie: Teodosius (T)eodosius (T)eodosius (T)eodosius (T)eodosius (T)

Pãlãria neagrã: Sarula (S)Pãlãria neagrã: Sarula (S)Pãlãria neagrã: Sarula (S)Pãlãria neagrã: Sarula (S)Pãlãria neagrã: Sarula (S)

Într-o zi frumoasã de varã, doi daci romanizaþi, având convingeri diferite, Sarula
ºi Teodosius se întâlnesc într-una din cele unsprezece aºezãri urbane de pe cuprinsul
þãrii. Teodosius începe voios:
T: - What’s up, dac?
S: - Oare îmi mai poþi spune aºa?
Mai suntem noi daci adevãraþi sau, mai bine, ne-am numi daci romanizaþi?
Au venit, ne-au invadat, asuprit ºi controlat. Ocupat-au þara toatã-n lung ºi-n lat.
T: - Dacã începem iar cu asta, frate, sunt convins cã nu mai plecãm pânã la noapte.
Ce grãieºti e-adevãrat, însã repede-ai uitat cã ei ne-au civilizat, cu forþa romanizat.
Nu afirm c-a fost plãcut, însã ceea ce au fãcut, au fãcut cu dedicare, ce a dus la dezvoltare.
S: - Chiar ºi-aºa, pot sã spun cã nu-mi convine sã nu mai ºtiu nici ce sânge îmi curge
prin vine.
Cultura, religia ei ne-au schimbat ºi nici romani nu suntem cu-adevãrat.
T: - Oricum, suntem pe drumul cel bun, chiar unul pavat aº putea sã spun.
S: - Decât drumuri pavate, eu prefer libertate!
T: - Atunci ce spui de bãile termale?
S: - Modernisme! De administraþia lor, fisc, impozite, ce ai de spus?
Cã taxele sunt multe ºi trebuie sã le plãtim, sã supravieþuim.
T: - Ãsta-mi pare un preþ mic pentru ce oraºul roman are de oferit.
Apã potabilã, locuinþe încãlzite, sisteme de canalizare ºi drumuri pãzite.
S: - Dar ne-au înrobit, ne-au decimat, femeile ni le-au furat!

În cadrul studiului de caz LATINITATE ªI DACISM, pentru elevii mai creativi ºi
nonconformiºti, am propus o variantã a celebrelor pãlãrii gânditoare, în care pãlãria roºie
prezintã subiectiv, artistic toate aspectele pozitive ale unui fenomen, iar pãlãria neagrã,
cele negative. Cele douã autoare au prezentat un dialog pro ºi contra romanizãrii dacilor,
care, dincolo  de aspectele de rimã, ritm, are meritul cã a sintetizat cea mai mare parte a
teoriei predate la acest capitol.

grafica: Mãlina Zwiru (clasa a IX-a G)grafica: Mãlina Zwiru (clasa a IX-a G)grafica: Mãlina Zwiru (clasa a IX-a G)grafica: Mãlina Zwiru (clasa a IX-a G)grafica: Mãlina Zwiru (clasa a IX-a G)
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Ne obligã sã muncim, sã muncim de ne spetim.
În mine lucrãm, pãmântu-l arãm, clãdiri construim ºi drumuri pietruim.
T: - Dar tehnica e mult înaintatã. Nu ne mai chinuim ca altã datã.
S: - Chiar dacã îþi place civilizaþia lor, nu trebuie sã-i lãsãm sã facã ce vor.
Din vina romanilor, cãpeteniile s-au sinucis, iar poporul nu a mai avut nimic de zis.
Dupã 106 nu au mai luptat în van ºi i s-au supus împãratului Traian.
T: - Care ne-a organizat încã din primul an, ca apoi sã ne integreze în marele Imperiu Roman.
S: - Cu toate acestea, nu a mai rãmas nimic din noi. Ne-au despuiat, ne-au lãsat aproape goi.
ªi aici vorbesc de culturã, religie, grai.
T: - Ce culturã aveam noi, frate, când mâncarea ºi bãutura aveau întâietate?
S: - De unde ºtii cã nu ne-am fi dezvoltat culturã mai tare?
De nu veneau romanii de peste hotare, spiritual am fi crescut.
Poate am fi avut parte de un nou început: organizatoric, religios.
Cu siguranþã ne-am fi ridicat de jos.
T: - Dar cu religia lor ce ai?
S: - Ne-au tras înapoi, asta ºtiai? Noi henoteiºti am fi fost astãzi, un singur mare zeu îl ridicãm în
slãvi.
Romanii erau cu precãdere politeiºti ºi ne-au împiedicat pe noi de a ajunge monoteiºti.
Zei pãgâni ei ne-au bãgat pe gât, ne-am combinat religiile ºi cam atât.
T: - Mie religia lor interesantã-mi pare. N-ai vãzut ce vast cult al zeitãþilor are?
Venus, Minerva, Marte, Jupiter, toþi ne vegheazã împreunã din cer.
S: - Religia lor nici originalã nu e, copiatã fiind de la grecii din Antichitate.
Zalmoxis pentru mine zeul suprem rãmâne, în ciuda a tot ceea ce romanii ne-ar spune.
Ne oferã viaþa dupã moarte. Ia spune, Jupiter al lor, asta poate?
Eu unul cred cã sunt nemuritor, cãci în reîncarnare crede majoritatea dacilor.
Cu mândrie-n luptã noi ne avântãm ºi un zâmbet larg în faþa morþii afiºãm.
Vezi? Dacã pentru ei trecerea în nefiinþã este o întristare, pentru noi sacrificiul este un prilej de
sãrbãtoare.
T: - Fiecare cu ce crede, frate, eu am credinþa mea pânã la moarte.
Romanii cred cã sufletele lor rãmân pe veci în adâncul pãmânturilor.
Totuºi, din când în când, pot sã iasã afarã ºi sã-ºi viziteze rudele iarã.
S: - Uite, lasã asta, hai sã luãm de exemplu portul lor, care nu mi se pare deloc satisfãcãtor.
Dacã prind îmbrãcat ca ei vreun dac, una cu pãmântul am sã-l fac.
T: - Sã ºtii cã este oarecum frumos...
S: - ... bun de ºters cu el pe jos.La noi nu se fac diferenþe sociale, dupã hainele luate la purtare.
Portul nostru nu-i pompos, e comod ºi cãlduros.
T: - Romanii, pe de altã parte, erau mai înclinaþi spre înfãþiºarea exterioarã.
Purtau podoabe care le valorificau frumuseþea corporalã.
Femeile se aranjau, machiaje aplicau.
Bãrbaþii purtau decoraþii de aur, iar pe frunte, cunune de laur.
Pe trup îºi încingeau tunici, pe drumuri noroioase purtau... bocanci.
Pe când, noi, uite ce purtãm: opinci de piele, iar iarna cioareci de... lânã.
S: - Atât de bun e portul lor, încât atunci când a dat frigul, l-au dat pe cel al dacilor.
T: - La o adicã, aparenþele nu conteazã.
S: - Ai dreptate, însã limba-i ceea ce mã deranjeazã.
Limba noastrã frumoasã, melodioasã, a fost datã la o parte pe una grea ºi studioasã.
Nu mã pot înþelege cu cei din jurul meu, decât folosind aceastã odioasã limbã mereu.
T: - Mie latina mi se pare superioarã, sunã ca o poezioarã.
Are ºi suport în scris, aici n-ai nimic de zis.
Însã limba dacã, sãrãcie, nu s-aºterne pe hârtie.
S: - Cum poþi spune-aºa ceva, dacã urmaºii au gãsit tãbliþe în limba ta?
T: - Pe care nici mãcar nu le-au putut descifra...
S: - Da, asta-i adevãrat, dar mãcar au existat.
T: - Doar aproximativ 161 de cuvinte dacice s-au pãstrat în limba românã ce ulterior s-a format.
În schimb, 67 % din cuvinte sunt de origine latinã, ceea ce nu este deloc o crimã.
Asta dovedeºte superioritatea limbii lor ºi, implicit, a latinilor.
S: - Eu cu asta nu voi fi de acord în veci, indiferent cât timp sã mã convingi ai sã-þi petreci.
T: - Atunci nici nu o sã mai încerc, de ne vom învârti pe veci în cerc...
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rãspunde ,,Niciodatã”. Naratorul presupune cã
a fost învãþat acest cuvânt de un stãpân ºi cã
este singurul lucru pe care îl ºtie. Totuºi, îi mai
pune câteva întrebãri, la care primeºte acelaºi
rãspuns, iar mintea îi fuge din nou la iubita sa.
În final întreabã dacã se va revedea cu Lenore
în Rai, la care corbul rãspunde, ca de fiecare
datã, ,,Niciodatã”. Înfuriat, bãrbatul încearcã sã-
l goneascã, dar corbul nu se miscã, iar ,,de-
atunci, pe totdeauna, Corbul stã, ºi stã într-una”
pe bustul Atenei. Naratorul dezvãluie cã sufletul
sãu este prins sub umbra corbului ºi nu se va
miºca ,,niciodatã”.

Personajele, atitudinea ºi rolul lor diferã.
Pornind de la ,,Domniºoara Christina”, unde
toate personajele sunt bine conturate,
continuând cu operele lui Poe ºi cu ,,Insula
morþilor”, observãm cã personajele sunt din ce
în ce mai misterioase ºi mai puþin conturate.

În romanul lui Eliade, Christina este
personajul principal ºi, cu trecerea timpului,
înþelegem cã ea este cea care deþine controlul
asupra derulãrii evenimentelor ºi chiar asupra
vieþilor celor care stau în conac. În schimb, în
,,Portretul Oval”, deºi povestea este centratã
pe portretul ei, soþia pictorului este o figurã
pasivã în poveste, ea îºi acceptã soarta ºi nu
face nimic pentru a o schimba, nu este niciodatã

Fantasticul – judecãþi comparativeFantasticul – judecãþi comparativeFantasticul – judecãþi comparativeFantasticul – judecãþi comparativeFantasticul – judecãþi comparative
Fãcând o comparaþie între romanul ,,Domniºoara Christina” de Mircea Eliade, operele lui
Edgar Allan Poe ,,Portretul Oval”, ,,Corbul” ºi tabloul lui Arnold Böcklin ,,Insula morþilor”,
observãm cã acestea au o temã comunã - moartea ºi aparþin fantasticului.

În cazul operelor literare, poveºtile încep
relativ lent, primele secvenþe fiind realiste, iar
conflictul fiind gradat spre un punct culminant.

În ,,Domniºoara Christina” ne este
prezentatã o vizitã la conacul familiei Moscu.
Romanul începe cu o masã între invitaþi ºi
gazde, aflãm numele principalelor personaje ºi
le vedem interacþionând pentru prima oarã.
Atmosfera devine din ce în ce mai stranie,
Christina îi apare în vis lui Egor, Sanda se
îmbolnãveºte, iar strigoiul preia controlul asupra
întregii case. Finalul este unul tragic. Conacul
este distrus, Simina ºi Sanda mor împreunã cu
Christina, iar Egor realizeazã cã a rãmas singur
ºi cã va duce dorul celor douã femei pentru tot
restul vieþii.

În ,,Portretul Oval”, întâlnim ,,o povestire
în povestire”. La început, facem cunoºtinþã cu
naratorul care, rãnit fiind, cautã refugiu pentru o
noapte într-un conac abandonat. Acesta admirã
tablourile ce decorau pereþii camerei în care
stãtea, rãsfoind o carte care ,,avea ca scop sã
critice ºi sã descrie picturile”. În cele din urmã,
,,în adâncul miez de noapte”, el descoperã un
portret atât de real încât, pentru o clipã vede ºi
simte prezenþa unei femei în camera sa. Astfel
suntem introduºi în cea de-a doua povestire, în
care aflãm despre soarta tragicã a unei tinere
care s-a cãsãtorit cu un pictor excentric. Acesta
a dorit sã-ºi picteze frumoasa soþie, dar a
devenit atât de obsedat de portret încât nu i-a
mai acordat nicio atenþie femeii pe care o picta,
care, în timp ce tabloul devenea din ce în ce
mai viu, ea devenea din ce în ce mai palidã. Ca
ºi în romanul ,,Domniºoara Christina”, finalul
este unul tragic. În timpul ultimelor retuºuri,
sufletul tinerei a început sã ,,pâlpâie ca flacãra
unui sfeºnic ce se stinge”. Pictorul a terminat
tabloul dar, în timp ce-l privea, a început sã
tremure, îngrozit de asemãnarea acestuia cu
realitatea (,,E viaþa însãºi!”),  dupã care s-a
întors sã-ºi priveascã soþia, care era moartã.

Poemul ,,Corbul” prezintã un narator
anonim, care citeºte ,,cãrþi cu tâlc tulburãtor”
încercând sã uite de moartea iubitei sale,
Lenore. Acesta aude o bãtaie în uºã, dar, când
o deschide, nu vede pe nimeni. Cu ,,inima
gemând” ºopteºte numele iubitei sale, iar ecoul
îi rãspunde. Se mai aude o bãtaie în geam, ºi în
odaie pãtrunde un corb, care fãra a-i da atenþie
bãrbatului, se aºeazã pe un bust al zeiþei Atena.
Amuzat, naratorul îi cere pãsãrii sã-ºi spunã
numele. Spre surprinderea sa, corbul îi
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personajul activ care observã, ci este doar
observatã. Acelaºi lucru se întamplã ºi în
,,Corbul” unde, deºi este cauza durerii ºi
nebuniei naratorului, Lenore este doar
menþionatã, nu participã cu adevãrat la poveste,
iar în tabloul lui Arnold Böcklin, personajele sunt
anonime, deºi mulþi au interpretat vâslaºul ca
fiind Charon, cel care conducea spiritele morþilor
în lumea subpãmânteanã în mitologia greacã,
silueta misterioasã reprezentând un suflet.

În cele trei opere literare, putem observa
decãderea principalelor personaje masculine. În
,,Domniºoara Christina”  Egor este adus în
pragul nebuniei de îmbolnãvirea Sandei ºi de
visele neîncetate în care îi apare strigoiul.
Nebunia sa culmineazã în episodul din pivniþã,
în care Egor se pierde pe sine, iar la sfârºit nici
nu ºtie dacã totul a fost real sau nu. În ,,Portretul
Oval”, soþia pictorului este nevoitã sã împartã
dragostea ºi atenþia soþului ei cu arta. În final,
cea din urmã triumfã, pictorul devine din ce în
ce mai obsedat de picturã ºi, când portretul se
apropie de final, bãrbatul se închide în turn
împreunã cu soþia sa, pentru a putea lucra
neîncetat. Astfel, ,,nu vedea fantasticului ºi cea
realã. Când îl vãd prima oarã, portretul Christinei
îi afecteazã profund pe cei doi barbaþi, fiecare
având impresia cã aceasta i se ,,adreseazã”
personal (,,D-l Nazarie simþi teroarea ca o ghearã
apãsându-i pieptul. Domniºoara Christina
zâmbea din portretul lui Mirea, parcã l-ar fi ales
într-adins pe el.”, ,,Egor rãmãsese departe de
portret. Se trudea sã-ºi dea seama de unde
izvora în sufletul sãu atâta jale sau atâta

melancolie ºi obosealã, în faþa acestei fecioare
care îl privea în ochi, zâmbindu-i cu familiaritate,
parcã l-ar fi ales numai pe el din tot grupul, sã-i
spunã numai lui de nesfârºita ei singurãtate.”).
Astfel, înþelegem cã o parte din Christina a fost
transferatã în tablou ºi cã acesta îl foloseºte ca
o modalitate de a-i controla pe cei din casã.
Acelaºi lucru se întâmplã ºi în ,,Portretul Oval”.
În timpul nopþii, naratorul descoperã într-un colþ,
portretul unei femei foarte frumoase ºi pentru o
clipã are impresia cã aceasta este realã ºi cã-l
priveºte. Povestea sugereazã tensiunea dintre
efemeritatea vieþii ºi eternitatea artei. În acest
context se poate pune chiar semnul egal între
artã ºi moarte, pictorul fiind atât de obsedat de
portret încât îºi sacrificã soþia, iar aceasta, din
dragoste pentru el, acceptã. În final, în timp ce
moare, procesul de transfer dintre viaþã ºi artã
este complet, iar portretul îi surprinde
frumuseþea ºi sufletul pentru totdeauna.

În cele douã opere ale lui Poe întâlnim
conceptul de femeie idealã a acelor vremuri:
despre cele douã femei ºtim doar cã sunt ireal
de frumoase (,,Era o fatã de o rarã frumuseþe,
pe cât de fermecãtoare, pe atât de plinã de
voiciune”; ,,Fata farã-asemuire, îngerii îi spun
Lenore”), astfel, ele pot reprezenta un simbol
pentru dragoste eternã (soþia pictorului se
sacrificã din dragoste), frumuseþe ºi speranþã
(naratorul din ,,Corbul” sperã, pânã în ultima
clipã, cã îºî va revedea iubita”).

În toate operele observãm cã momentul
ales pentru introducerea fantasticului este miezul
nopþii, care în mod tradiþional simbolizeazã ,,ora
vrãjilor de noapte”, când demonii, vrãjitoarele ºi
fantomele au cea mai mare influenþã asupra
muritorilor.

În final vedem cum, deºi au o temã
comunã, atmosfera operelor este destul de
diferitã. În ,,Domniºoara Christina”, întâlnim
sentimentul de neliniºte amestecat cu groazã,
urmãrim tensionaþi cum influenþa maleficã a
strigoiului îi afecteazã, ºi îi aduce în pragul
nebuniei pe toþi, cel mai înfricoºãtor moment fiind
acela cand, în vis, Egor întâlneºte adevãratul
demon ce se ascunde în spatele Christinei ºi
simte  rãutatea purã ce izvorãºte din fiinþa ei. În
ambele opere ale lui Poe, deºi tragice, atmosfera
este una romanticã, goticã, avem un sentiment
de îndepãrtare de lumea contemporanã, creat
prin atenta alegere a locaþiei ºi a decorurilor. În
tabloul lui Arnold Böcklin, imaginea este fixatã
într-o stranie nemiºcare atemporalã. Privind
pictura, suntem transportaþi din lumea realã în
cea a umbrelor, unde predominã o atmosferã
tensionatã, care ne face sã aºteptãm încordaþi,
chiar ºi cea mai micã miºcare sau sunet. Natura
pare irealã ºi neliniºtitoare, devine oglinda unor
stãri sufleteºti ale pictorului sau ale privitorului.
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Mekong…Mekong…Mekong…Mekong…Mekong…

Proiect didactic. Atelier de scriereProiect didactic. Atelier de scriereProiect didactic. Atelier de scriereProiect didactic. Atelier de scriereProiect didactic. Atelier de scriere
Prin întrebãri dirijate ºi prin votarea informaþiilor s-a realizat o schiþã de roman. Elevele
care semneazã aceastã prozã au primit la final rolul de scriitori ºi au stilizat materialul,
rezultând acest produs.

- Sunt un cãlãtor, dar cãlãtorind mereu, am devenit contemporan cu cãlãtoria, deci nu mai
sunt purul cãlãtor, ci cãlãtorul nebun. Sunt un cãlãtor, deci cãlãtorind mereu, am devenit
contemporan cu cãlãtoria... Da, eu sunt cãlãtorul care cãlãtoreºte mereu, ãsta  e trenul meu…
Cãlãtoria mea, viaþa mea, trenul meu… cãlãtorul meu, trenul meu, cãlãtorii mei… eu am trenul
ãsta, ei sunt oamenii mei… eu cãlãtoresc  mereu… trenul meu, cãlãtorii mei, mecanicul meu… ah,
ah, mecanicul meu… trenul meu… numai trenul meu… doar al meu, veºnic  al meu… eu îi deþin…
oameni ai mei! Ce bine e sã deþii oameni! Cine mai trãieºte aici ca mine? Vai, trenul meu, trenul
meu, patul meu cald cel de toate zilele… trenul meu, oamenii mei, frânele mele! Ai auzit? Frânele
mele! Eu opresc trenul când vreau, pentru cã e trenul meu, al meu, treeeeeeeeeeeeenul
meeeeeeeeu! Plãmânii mei! Trenul meu, oamenii mei, trenul meu, totul al meu… ah, trenul meuuuuuu!
Cãlãtoria meaaa!!! Uuuh, aaaaaaaaah! Trenul meu, oamenii mei, trenul meu, ah, ah, trenul meu,
oamenii…

- Eºti schizofrenic, omule?
- Nu cred, mama nu mi-a

spus niciodatã aºa ceva, ci doar
mi-a spus sã merg pe alocuri.

- Sã mergi pe alocuri? Adicã
sã mergi pe unde nu trebuie?

- Nu, omule, mereu am stat
la locul meu. Acum 31 de ani m-am
nãscut aici pe locul pe care stai
dumneata.

- Aici, chiar aici?
- Acolo, rezemat pe burta

mamei, care se întindea pe aceeaºi
pernã pe care stai dumneata.

- ªi de atunci stai aici?
- Da.
- Treizeci de ani?
-  …ºi unu. Cãlãtoresc de

când eram un fãt. Nouã luni în
Minunatele Þãri Ale Mamei, Ale
Primei Mele Femei, o zi sau zece în
braþele mecanicului, care mi-a arãtat traseul Nam Dinh-Qui Nhon. Apoi mama a coborât pe malul
Mekong-ului ºi a început sã mãnânce mango, sã spargã coaja tare, sã scobeascã în pulpa grasã
ºi sã rupã pãrul fraged al naturii. Apoi a plecat de tot.  În cãlãtorie în Jungla Mekong-ului.

- ªi dumneata de ce n-ai coborât?
- Mi-am zis sã nu cunosc jungla, mi-era teamã de liane. Prima oarã când am deschis

fereastra trenului, m-a izbit putoarea naturii, cu toate insectele nenorocite care mãnâncã mango ºi
îºi consumã viaþa.

- ªi ce aºtepþi aici în tren? Iarbã?
- Nu.
- ªi ce mãnânci?
- Resturile celorlalþi, mai prind uneori un os cu carne sau vreo coajã de lãmâie, o sãmânþã

de ceva... eu ºtiu? Cãlãtoresc de 31 de ani ºi dacã încã trãiesc, înseamnã cã am avut ce sã înghit.
Dumneata ce înfuleci acolo?

- Vrei?
- Te-am întrebat ce mãnânci. Mama mi-a zis sã mãnânc doar ce ºtiu.
- Sunt fulgi cu ciocolatã.
- Ascultã, lapte nu ai?
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- De unde, domnule, lapte?
Ori sunt sugar?

- Ah, aºa sunteþi cu toþii,
ascundeþi laptele în burþile voastre
grase ºi nu lãsaþi ºi pe mecanici sã
îl bea.

- Nu spuneai cã eºti un
cãlãtor? Acum eºti mecanic?

- Da.
- Eºti nebun, omule! Acum

se scarpinã. Nu te-ai spãlat
niciodatã?

- Doar când dormitam în
pântecul mamei.

- ªi poþi mirosi mereu a
mango?

- E de la mango-ul pe care
l-a mâncat mama atunci când a
coborât din tren.

- Adevãrat cã dumneata nu
cunoºti nimic din jurul tãu?

- Adevãrat.
- Nici certificat de naºtere nu ai, nu?
- Probabil.
- ªi cum îþi omori timpul aici? În afarã de

partidele cu mecanicul, de masa copioasã pe
care o iei în fiecare zi.

- O aºtept pe mama, nu þi-am mai zis? A
plecat acum multã vreme pe malul Mekong-ului,
a mâncat mango ºi a rãmas acolo, fãrã sã mai
urce, deºi trenul are lunar drum. De ce nu urcã?
De ce m-a abandonat ºi m-a lãsat în grijã
mecanicului?

- Deci dumneata cãlãtoreºti
dintotdeauna?

- Aha.
- În trenul ãsta?
- Da.
- ªi ai dormit în acelaºi compartiment

mereu, acolo unde te-ai nãscut?
- Nu, domnule, am cãlãtorit ºi în tren.

Trenul are mai multe vagoane, merg des în
fiecare, mã familiarizez cu fiecare nouã pãturã
albã, întreb cãlãtorii temporari ca dumneata dacã
au lapte... Am treabã zilnic, crezi cã stau
degeaba?

- Nu, doar mã gândeam cum o fi sã
cãlãtoreºti mereu, în acelaºi tren, mã rog, în
vagoane diferite...
-... ºi compartimente diferite...
- Mã rog! Nu am bãut niciodatã prea mult lapte,
mama mã urmãrea peste tot, sã sorb o linguriþã.
- Te consideri prea mare sã bei lapte? Nu eºti
tot tu cel care a supt lapte ca un nebun când
erai un prunc?
- Nu, dar prefer cafeaua cu zaþul ei în loc de

caimac.
- Am bãut ºi eu odatã cafea, da’...
gustul de jeg m-a fãcut sã leºin.
Mirosea aºa, mai rãu ca ghetele
mele scofâlcite. ªi le am de ani buni.
- Eu am primit ghetele de Crãciun.
În fine. Ce zici, cobori cu mine în
gara din Vietnam?
- Eu ºtiu... ce sã fac acolo?
- Nu ºtiu. Sã bem o canã cu lapte.



Se dau textele:Se dau textele:Se dau textele:Se dau textele:Se dau textele:
 „Leoaicã tânãrã, iubirea
Mi-a sãrit în faþã.
Mã pândise-n încordare
Mai demult.
Colþii albi mi i-a înfipt în faþã,
M-a muºcat leoaica, azi, de faþã.”
(Nichita Stãnescu - „Leoaicã tânãrã, iubirea”)
 
„Dar sã ºtii:
Trãiascã zilele fiarelei. Sunt o orã acuaticã.
Seara pleoapa mi-e somnoroasã ca pãdurea ºi cerul.
Dragostea mea cunoaºte puþine cuvinte:
Ce bine e lângã sângele tãu!”
(Gottfried Benn - „Ameninþarea”)

„Pe când treceam pe acolo
Ne-am vãzut pe amândoi
În faþa marelui bot
Încercam sã îl þinem închis.
 
Seara la-napoiere
N-am mai vãzut decât botul
Roºu cãscat.
Din tine ºi din mine nici o urmã.”
(Erich Fried - „Un leu la fântânã”)

Textul de mai jos reprezintã teza elevei semnatare, o rezolvare foarte frumoasã
la niºte subiecte destul de dificile pentru clasa a noua

Scrieþi un eseu de treizeci-patruzeciScrieþi un eseu de treizeci-patruzeciScrieþi un eseu de treizeci-patruzeciScrieþi un eseu de treizeci-patruzeciScrieþi un eseu de treizeci-patruzeci
de rândur i  despre tema acestor  poezi i ,de rândur i  despre tema acestor  poezi i ,de rândur i  despre tema acestor  poezi i ,de rândur i  despre tema acestor  poezi i ,de rândur i  despre tema acestor  poezi i ,
conþinând trei judecãþi comparative.conþinând trei judecãþi comparative.conþinând trei judecãþi comparative.conþinând trei judecãþi comparative.conþinând trei judecãþi comparative.

Iubirea-fenomen al insolituluiIubirea-fenomen al insolituluiIubirea-fenomen al insolituluiIubirea-fenomen al insolituluiIubirea-fenomen al insolitului
Iubirea s-a comportat adesea ca un proces de homeostazã, axându-se pe inundarea

corpului fiinþei umane cu sentimentul întemniþãrii. Nu o închidere dureroasã, care se va
autoproclama ca celulã a suferinþei, ci o închidere ºi transformare a eului. Sub auspiciile acestui
fenomen se aflã ºi „fiinþãrile” din cele trei texte date: iubirea ºi umãrile sale insolite pretind acest
lucru.

Dacã Nichita Stãnescu provoacã amorul, definindu-l ca resurecþie prin modul în care îl
ilustreazã („Colþii albi mi i-a înfipt în faþã,/ M-a muºcat leoaica, azi, de faþã!”), Erich Fried urmãreºte
asimilarea scheletului uman de cãtre o forþã exterioarã, capabilã sã galvanizeze eul acestuia, sã
îl rupã ºi apoi sã îl þinã închis într-o carcerã. Imuabil, „botul” cuprinde, ascunde amprenta iubirii
care poate declanºa pãtrunderea într-o unitate a extazului. Sentimentul este astfel contorizat, nu
examinat sec ºi vizeazã eruperea imaginii celor doi îndrãgostiþi „androgini” care au primit integrarea
în iubire, transplantul imuabil al acesteia. „Leoaica” este tânãrã, deoarece poetul priveºte iubirea
ca autoritate virginã, nepângãritã. Valorizatã ca ºi instanþã care cautã izolarea naturii îndrãgostitului
de lumea care posedã plãgile sentimentului opus iubirii, „leoaica” se manifestã ca mamã ce doreºte
eradicarea spiritului îndrãgostitului, celui abia lovit de colþii ei, din universul care îl poate condamna
la suferinþã. Dacã matricea amorului se vede ca ºi vid din care se naºte nevidul, fericirea deloc
tranzientã în poezia „Leoaicã tânãrã, iubirea” a lui Nichita Stãnescu, în „Ameninþarea” lui Gottfried
Benn, ea devine nucleu al izolãrii în fiara supremã, iubirea.

Acelaºi motiv, al „leoaicei”, al „fiarei” care îºi oferã muºcãtura doar celui care simte iubirea,
se regãseºte în ambele poezii, înfãþisând recrearea eului uman în prezenþa amorului care se
aruncã asupra naivului. Noutatea o reprezintã eruperea senzorialã, ieºirea din abruptul personal,
al limitelor proprii, sucombarea statutului de victimã a uniunii dureroase dintre restul umanitãþii ºi
autoritatea creatoare. Animalele primesc în ambele texte atributul captãrii, întemniþãrii ºi
metamorfozãrii eului în naturã fosforescentã. Dacã aici „sângele” va proclama unirea primordialã
ºi, totodatã, ultimã, dintre îndrãgostiþi, în poezia lui Erich Fried, „Un leu la fântânã”, este evidenþiatã
intrarea în gura care pretinde cãlcarea stigmatului umanizãrii sub aspectul roºului de sân de mamã
care hrãneºte puiul. Acel „noi”, multiplu al eului reînfiinþat în „botul” iubirii se hrãneºte din plasa
naturii „amor”, iar încercarea de a ieºi sau de a închide acest schelet care digerã cu plãcere fiinþa
umanã reprezintã reminiscenþa domeniului uman. Istoria eului, istorie psihologicã atât în
„Ameninþare”, cât ºi în „Un leu la fântânã”, se priveºte în mai multe dimensiuni: reglare a eului,
dupã pãtrunderea în sentiment ºi fericire prin gnozie, prin suprasenzorial.

În concluzie, iubirea se manifestã ca un fenomen al ruperii tumorii umanului, obiºnuitului ºi
al cãutãrii insolitului.

Beatrice Maria ALEXANDRESCUBeatrice Maria ALEXANDRESCUBeatrice Maria ALEXANDRESCUBeatrice Maria ALEXANDRESCUBeatrice Maria ALEXANDRESCU
clasa a X-a Aclasa a X-a Aclasa a X-a Aclasa a X-a Aclasa a X-a A

REVISTREVISTREVISTREVISTREVISTAAAAA NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ NOASTRÃ nr nr nr nr nr. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40. 39-40

PROIECTE DIDACTICEPROIECTE DIDACTICEPROIECTE DIDACTICEPROIECTE DIDACTICEPROIECTE DIDACTICE

111111818181818



Dupã 50 de aniDupã 50 de aniDupã 50 de aniDupã 50 de aniDupã 50 de ani
Liceul Unirea - promoþia 1962

Doresc sã spun câteva cuvinte,
gânduri personale ºi mã voi strãdui sã nu
vã reþin prea mult atenþia. Mã alãtur celor
care au exprimat sentimente de emoþie ºi
bucurie pentru acest eveniment.

Revederea dupã 50 de ani de la
terminarea liceului constituie un eveniment
ºi mai cu seamã un moment. Sunt fericitã
sã mã aflu aici printre voi, sã trãiesc
împreunã cu voi acest moment unic.

Regret lipsa unuia dintre noi care
nu a putut veni, sunt timpuri nu tocmai
uºoare, însã anul acesta se împlinesc
cinci decenii ºi anul acesta trebuia
menþionat. Existã o zicalã româneascã
deºteaptã: „Ce-i în mânã nu-i minciunã.”
ªi mai este o zicalã deºteaptã, deºi nu-i
româneascã: „dacã mi-a rãmas un singur
ban, voi cumpãra cu el o bucatã de pâine
ºi o floare. Pâinea, ca sã trãiesc, floarea,
ca sã am pentru ce sã trãiesc”.

Este dureroasã ºi regretabilã,
pentru noi toþi, lipsa celor care au plecat
dintre noi într-o altã lume, foºtii noºtri
profesori ºi colegi. În amintirea lor arde
aceastã candelã. Doresc sã mulþumesc
din tot sufletul prietenilor noºtri pentru
organizarea acestei revederi, sã aduni
oameni dupã cinci decenii nu este o
misiune tocmai uºoarã, dar a reuºit. Am
toatã aprecierea pentru toþi cei care, în
decursul anilor, au pus umãrul ºi au
contribuit la reuºita acestor întâlniri.

Am spus prieteni ºi nu doar colegi.
Noi nu mai suntem colegi de mulþi ani,
fiecare ºi-a urmat drumul sãu în viaþa,
fiecare a avut ºi alþi mulþi colegi în diferitele
domenii de activitate. Însã am rãmas
prieteni. Consider cã ceea ce se întâmplã
astãzi aici este o dovadã de prietenie. Cum
ar fi viaþa fãrã prietenie? Ar fi posibilã însã
mai sãracã, mai singuraticã, mai puþin
interesantã. Sã fii capabil sã-þi pãstrezi
prietenii, sã trãieºti astfel încât prietenia sã
reziste timpului, distanþei, diferenþelor de
gândire, de mentalitate, de convingeri sau
de credinþã, este o artã ºi este de apreciat.
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Cu cât avansãm în vârstã, realizãm cã-i mai uºor sã pãstrezi prietenii vechi, decât sã
creezi altele noi. Iar revederile sunt totdeauna încãrcate de emoþii, chiar dacã prietenii din copilãrie
ºi adolescenþã îºi urmeazã fiecare drumul sãu în viaþã, unii pleacã din oraº, alþii din þarã, oricum
ne pasã de ceea ce se întâmplã cu prietenii noºtrii, la bine ºi la rãu.



Salutul
promoþiei ‘62

Corina Brãtãºanu – Corina Brãtãºanu – Corina Brãtãºanu – Corina Brãtãºanu – Corina Brãtãºanu – organizator reîntâlniri ale promoþiei 1962

Am ales câteva citate ale unor
oameni deºtepþi despre prietenie:

- Recunoaºte pãsãrile dupã penajul
lor, iar oamenii dupã prietenii lor. (Aristofanes)

- Prietenul adevãrat este totdeauna
alãturi de tine, chiar ºi în lipsa lui. (Cicero)

- Alãturi de un prieten adevãrat nu vei
ajunge la deznãdejde. (Honoré de Balzac)

- Drumul cãtre casa unui prieten, nu
este niciodatã prea lung. (anonim)

- Înlocuieºte-þi distracþiile, dar nu-þi
înlocui prietenii. (Voltaire)

- Fratele îþi este apropiat prin sânge,
prietenul prin spirit. (Rabinul Moºé Ibn Ezra)

- Cine este adevãratul prieten? Cel
care te primeºte cu bucurie, chiar ºi dupã
trecerea timpului. (Rabinul Moºé Ibn Ezra)

- Când îþi alegi nevasta, dã-te jos de
pe scarã, când îþi alegi prietenul, urcã-te pe
scarã! (proverb arab)

- Un om are trei prieteni credincioºi:
o nevastã bãtrânã, un câine bãtrân ºi bani
peºini. (Benjamin Franklin)

Prietenia caldã, bunã, sincerã,
devotatã, constituie pentru mine o adevãrata
sursã de stabilitate, de ataºament ºi
susþinere. Prietenia noastrã care a ºtiut sã
depãºeascã distanþa geograficã ºi diferenþa
de etnie, ºi-mi este foarte preþioasã. ªi în
egalã mãsurã celorlalþi prieteni de aici, de
care am simþit de fiecare datã cã nimic nu ne
desparte.

Pentru mine, România sunteþi voi,
oraºul meu Focºani, Liceul „Unirea” ºi
bineînþeles limba românã pe care o voi vorbi
pânã la ultima mea suflare. Cãci mai este o
zicalã: „pasãrea pe limba ei moare”. Dar pânã
atunci, trebuie sã continuãm sã ne bucurãm
de fiecare moment.

Încã o datã felicitãri tuturor pentru
acest eveniment!

Lizabeta Amir fostã KlaimanLizabeta Amir fostã KlaimanLizabeta Amir fostã KlaimanLizabeta Amir fostã KlaimanLizabeta Amir fostã Klaiman

Îi felicit pe toþi cei care realizeazã „Revista noastrã” a Colegiului Naþional „Unirea”.
Amintesc cu aceastã ocazie cã în anii 1959-1960 s-a editat o revistã trimestrialã „Unirea”,
cu caractere manuale. Coordonator a fost dirigintele Zamfir Constantin, iar dintre redactori
îi amintesc pe Magda Iancu Bãltãreþu (ziaristã) ºi Toni Weistein.

Un mesaj pentru generaþiile prezente ºi viitoare:
Vã doresc sã nu pierdeþi trenul vieþii, dupã cum nici noi nu l-am pierdut.Vã doresc sã nu pierdeþi trenul vieþii, dupã cum nici noi nu l-am pierdut.Vã doresc sã nu pierdeþi trenul vieþii, dupã cum nici noi nu l-am pierdut.Vã doresc sã nu pierdeþi trenul vieþii, dupã cum nici noi nu l-am pierdut.Vã doresc sã nu pierdeþi trenul vieþii, dupã cum nici noi nu l-am pierdut.
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Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

profil didactic, critic ºi jurnalisticprofil didactic, critic ºi jurnalisticprofil didactic, critic ºi jurnalisticprofil didactic, critic ºi jurnalisticprofil didactic, critic ºi jurnalistic
Moto: Moto: Moto: Moto: Moto: „… singurãtatea  singurãtatea  singurãtatea  singurãtatea  singurãtatea a fost principala lui avere”.

Profesor la Colegiul Naþional „Unirea” între
1997 ºi 2009, Mircea Dinutz e un intelectual cu
un curriculum vitae care impresioneazã ºi, în
acelaºi timp, constituie o provocare cãreia puþini
din judeþul Vrancea ºi chiar din þarã îi pot face
faþã.

Deºi cifrele nu pot spune totul despre viaþa
unui profesor, a unui îndrumãtor cultural,
jurnalistic, a unui critic literar, Mircea Dinutz este
autorul a nu mai puþin de opt cãrþi de criticã ºi
istorie literarã: „Mar in Preda.  Patosul„Mar in Preda.  Patosul„Mar in Preda.  Patosul„Mar in Preda.  Patosul„Mar in Preda.  Patosul
interogaþiei”interogaþiei”interogaþiei”interogaþiei”interogaþiei”, Focºani, Editura Pro Juventute,
1997, „Popasuri critice”„Popasuri critice”„Popasuri critice”„Popasuri critice”„Popasuri critice”, cu o postfaþã de Petre
Isachi ºi un tabel cronologic de Eugen Budãu,
Bacãu, Editura Psyhelp, 2001, „F lor in„F lor in„F lor in„F lor in„F lor in
Muscalu”Muscalu”Muscalu”Muscalu”Muscalu”,     Editura Pallas, 2007 ºi „ Ioan„Ioan„Ioan„Ioan„Ioan
Dumit ru Denciu”Dumit ru Denciu”Dumit ru Denciu”Dumit ru Denciu”Dumit ru Denciu”, Editura Terra, 2009,
cuprinzând scurte prezentãri monografice,
antologii substanþiale din opera lor, însoþite de
analizã criticã, ambele opuri fãcând parte din
seria „Scriitori vrânceni contemporani” „Scriitori vrânceni contemporani” „Scriitori vrânceni contemporani” „Scriitori vrânceni contemporani” „Scriitori vrânceni contemporani”, nr.
3 ºi 4, apoi          volumul „Scriitori vrânceni de ieri„Scriitori vrânceni de ieri„Scriitori vrânceni de ieri„Scriitori vrânceni de ieri„Scriitori vrânceni de ieri
ºi de azi”ºi de azi”ºi de azi”ºi de azi”ºi de azi”,     Galaþi, Editura Zigotto, 2011,
„Anamneze necesare”„Anamneze necesare”„Anamneze necesare”„Anamneze necesare”„Anamneze necesare”, Râmnicu-Sãrat,
Editura Rafet, 2012, precum ºi douã volume de
publicisticã: „T„T„T„T„Tablete de duminicãablete de duminicãablete de duminicãablete de duminicãablete de duminicã”, cu o
prefaþã de Constantin Cãlin, , , , , Focºani, Editura
Pallas, 2008 ºi „D’ale democraþiei”,  „D’ale democraþiei”,  „D’ale democraþiei”,  „D’ale democraþiei”,  „D’ale democraþiei”, Târgu-
Mureº, Editura Nico, , , , , 2012.

A colaborat, de-a lungul a mai mult de patru
decenii de activitate, la peste treizeci de reviste
din þarã: Gaudeamus Gaudeamus Gaudeamus Gaudeamus Gaudeamus, Bacãu (1969-1970),
AteneuAteneuAteneuAteneuAteneu, Bacãu (1968-1987 ºi 2004-2012),
România l i terarãRomânia l i terarãRomânia l i terarãRomânia l i terarãRomânia l i terarã, Bucureºti (1982),
Supl imentul  l i terar-ar t is t ic  a l  Scântei iSupl imentul  l i terar-ar t is t ic  a l  Scântei iSupl imentul  l i terar-ar t is t ic  a l  Scântei iSupl imentul  l i terar-ar t is t ic  a l  Scântei iSupl imentul  l i terar-ar t is t ic  a l  Scântei i
t ineretuluitineretuluitineretuluitineretuluitineretului, Bucureºti (1986), LuceafãruLuceafãruLuceafãruLuceafãruLuceafãrul,
Bucureºti (1981; 1989; 2006), ContemporanulContemporanulContemporanulContemporanulContemporanul,
Bucureºti (1985-1986), Viaþa RomâneascãViaþa RomâneascãViaþa RomâneascãViaþa RomâneascãViaþa Româneascã,
Bucureºti (1999-2005), Limba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literatura
românãromânãromânãromânãromânã, Bucureºti (1995-1997), ArgeºArgeºArgeºArgeºArgeº, Piteºti
(2007-2011), Por to-FrancoPorto-FrancoPorto-FrancoPorto-FrancoPorto-Franco, Antares,Antares,Antares,Antares,Antares,
Dunãrea deDunãrea deDunãrea deDunãrea deDunãrea de JosJosJosJosJos, Galaþi,  PlumbPlumbPlumbPlumbPlumb, Bacãu (2009-
2012), Hyperion,Hyperion,Hyperion,Hyperion,Hyperion, Botoºani, AmphitryonAmphitryonAmphitryonAmphitryonAmphitryon ºi
Spaþii CulturaleSpaþii CulturaleSpaþii CulturaleSpaþii CulturaleSpaþii Culturale, Râmnicu-Sãrat (2009-2010),
MeandreMeandreMeandreMeandreMeandre ºi CaligrafCaligrafCaligrafCaligrafCaligraf, Alexandria, Teleorman
(2006-2010), Salonul literarSalonul literarSalonul literarSalonul literarSalonul literar, Focºani (1998-
1999), Revista VRevista VRevista VRevista VRevista V, Focºani (1990-1994),
Oglinda literarãOglinda literarãOglinda literarãOglinda literarãOglinda literarã, Focºani (2002-2003 ºi 2008),
Negru pe AlbNegru pe AlbNegru pe AlbNegru pe AlbNegru pe Alb (2006-2009), Ex PontoEx PontoEx PontoEx PontoEx Ponto,
Constanþa (2011), LiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorulLiteratorul,     Bucureºti (2011-

2012), Cronica VCronica VCronica VCronica VCronica Vecheecheecheecheeche, ,  ,  ,  ,  Iaºi (2011), VVVVVatraatraatraatraatra
VVVVVeche,eche,eche,eche,eche, Târgu-Mureº (2011-2012), CaieteCaieteCaieteCaieteCaiete
crit icecrit icecrit icecrit icecrit ice,     Bucureºti (2011, 2012)     BucovinaBucovinaBucovinaBucovinaBucovina
literarãliterarãliterarãliterarãliterarã, Suceava (2012), Convorbiri literareConvorbiri literareConvorbiri literareConvorbiri literareConvorbiri literare,
Iaºi (2011-2012), AcoladaAcoladaAcoladaAcoladaAcolada,     Satu Mare (2012)
ºi, în sfârºit, Saeculum/Pro Saeculum Saeculum/Pro Saeculum Saeculum/Pro Saeculum Saeculum/Pro Saeculum Saeculum/Pro Saeculum (2003-
2012), pe care o coordoneazã de la 1 ianuarie
2008.

Este editor, autor de prefeþe ºi postfeþe,
articole de criticã literarã – cronici, recenzii,
eseuri, editoriale, este coautor al volumului
„Limba ºi literatura românã”, manual pentru clasa
a XI-a (ªcoli normale, licee, clase cu profil
umanist), apãrut la Editura     Constelaþii,
Bucureºti, 2002, unde redacteazã capitolele:
„Poezia paºopt is tã.  Romant ic i i ”  „Poezia paºopt is tã.  Romant ic i i ”  „Poezia paºopt is tã.  Romant ic i i ”  „Poezia paºopt is tã.  Romant ic i i ”  „Poezia paºopt is tã.  Romant ic i i ”  ºi
„Modernismul”„Modernismul”„Modernismul”„Modernismul”„Modernismul”),     care nu a primit aprobarea
ministrului învãþãmântului de atunci, deºi primise
avizul favorabil al comisiei de specialitate.

503 cronici, recenzii, eseuri publicate,
pânã la aceastã orã, în reviste din toatã þara,
stau mãrturie pentru o muncã susþinutã ºi
pasionatã, dupã cum cele peste 90 de referinþe
critice (doar patru sunt negative) marcheazã
activitatea sa de scriitor profesionist. În mod

prof. Daniela Plãiaºuprof. Daniela Plãiaºuprof. Daniela Plãiaºuprof. Daniela Plãiaºuprof. Daniela Plãiaºu
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firesc, se va  produce ºi inevitabilul: din martiedin martiedin martiedin martiedin martie
2008 devine membru al Uniunii Scriitorilor2008 devine membru al Uniunii Scriitorilor2008 devine membru al Uniunii Scriitorilor2008 devine membru al Uniunii Scriitorilor2008 devine membru al Uniunii Scriitorilor
din România.din România.din România.din România.din România.

Bariera naþionalã e depãºitã în acelaºi an
fast, 2008, când Dinutz publicã la revista online
a diasporei româneºti AsymetriaAsymetriaAsymetriaAsymetriaAsymetria coordonatã de
Dan Culcer la Paris, unde îi apar patru articole:
„O întrebare legitimã” (Paul Goma) pe 27
noiembrie 2010 ºi „Ce bine e în democraþie” pe
15 decembrie 2010, „Unde ne sunt comicii
noºtri” (2011) ºi „Bãtãlia pentru neuitare” (2012).
În data de 18 august 2012, a participat la
Festivalul Internaþional de creaþie literarã „Titel
Constantinescu”, ediþia a V-a, care a avut loc la
Râmnicu-Sãrat, unde a primit Premiul Premiul Premiul Premiul Premiul DumitruDumitruDumitruDumitruDumitru
Pr icop Pr icop Pr icop Pr icop Pr icop pentru cartea de criticã literarã
„Anamneze necesare”, selectatã dintre cele 519
manuscrise aflate în concurs de un juriu
coordonat de poetul Horia Zilieru, ºi apãrutã la
Editura Rafet din Râmnicu-Sãrat. Între ceilalþi
premiaþi se aflau D.R. Popescu ºi Emil
Lungeanu.

Criticul Ioan Adam     îl numea Cititorul de Cititorul de Cititorul de Cititorul de Cititorul de
calitatecalitatecalitatecalitatecalitate (în „Litere”, Târgoviºte, an XIII, nr. 2
(43) – februarie 2012, p. 14-16), scoþând în
evidenþã ingrata misiune a criticului de provincie
pe care profesorul Dinutz a trebuit sã o ducã la

îndeplinire atunci când a ales
sã-ºi dedice mai multe cãrþi
unora dintre autorii vrânceni,
lãsând la o parte, din diverse
raþiuni, pe alþii: „Adunându-i
pe unii ºi pe ceilalþi într-un
tom imaginar nu poþi sã nu
constaþi cã a fi critic în
provincie în felul în care
Mircea Dinutz înþelege sã fie
înseamnã un fel de eroism
tãcut ºi cumva  tragic, à la
Sisif. Tragismul vine nu din
repetitivitatea gestului, ci din
lipsa lui de ecou printre cei

cãrora le era dedicat”.  Solitudinea, discreþia,
îndârjirea de a auzi numai vocea celor ce þin de
valorile perene sunt caracteristici pe care le
remarcã ºi marele scriitor George Bãlãiþã:
„Mircea Dinutz este unul din campionii anonimi
ai bunului-simþ.  […] Onest ºi discret, el citeºte
atent ºi scrie adecvat, observator imparþial faþã
de cãrþi ºi autori.” Iar cel mai important poet pe
care l-a dat Vrancea, Liviu Ioan Stoiciu,
subliniazã: „Critic de actualitate literarã […] ºi,
totodatã istoric devotat literaturii române, fãrã
prejudecãþi, Mircea Dinutz îºi duce crucea în
provincie cu distincþie ºi discreþie, retras la masa
de citit ºi de scris, singuratic, timid, dar mândru,
ferit de gãºti literare ºi parti-pris-uri colaterale.”

Deºi provincia revine ca laitmotiv al unui
fel de damnare în contextualizarea lucrului
cultural, Mircea Dinutz nu înþelege sã-ºi atribuie
vreo aurã de martir, ci vede într-un mod just –
zicem noi, dar ce suntem noi decât niºte
provinciali – cã astãzi: „Centrul pierde, treptat,
din putere ºi prestigiu!! Oricum, deciziile acestuia
nu mai sunt primite, ca altãdatã, cu fiinþa
fremãtândã de veneraþie!! […] În unele centre
de judeþ existã o viaþã culturalã foarte intensã,
cu rezultate uimitoare […], cu nimic mai prejos
faþã de capitalã, dar cine sã vadã asta?! […] La
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fileu se aflã Provincia ºi sunt convins cã,
într-un viitor apropiat, raportul de forþe se va
echilibra” (într-un interviu acordat Rodicãi
Lãzãrescu în revista „Vatra Veche” în 2011).

În articolul invocat mai sus, Cititorul deCititorul deCititorul deCititorul deCititorul de
calitatecalitatecalitatecalitatecalitate,     Ioan Adam rãspundea memorabil la
douã întrebãri esenþiale despre criticul M. Dinutz:
„Cum scrie, despre cine scrie singuraticul din
Focºani? Aº remarca mai întâi urbanitatea,
condescendenþa. Aºa cum sunt oameni care
recurg la politeþe pentru a determina o reacþie
de acelaºi semn, aºa sunt ºi unii critici, inclusiv
Mircea Dinutz. Incisiv în fond, manierat în forme
scriptice, comentatorul scriitorilor vrânceni îi
priveºte de fapt de sus. Sunt «speciile»
(specimenele) pe care le pune sub lupa lui de
«naturalist». Le admirã penajul, elitrele, volutele,
le studiazã traseul, le constatã superior

poticnelile. Dar rezervele lui de clemenþã sunt
practic limitate. Dar sã rãspund în continuare la
întrebarea cum? Frapeazã rãbdarea, ritualul,
calmul, tactul, absenþa violenþelor verbale sau,
ca sã apelez la limbajul medical, protocolul
operator. Totul se face pe îndelete, fãrã precipitãri
neavenite. Din protocolul lui Mircea Dinutz nu
lipsesc statistica onestã, laborioasã, în
inconfundabilul stil al lui Al. Piru, nota eruditã de
subsol, aglutinând o informaþie din varii domenii,
blindajul teoretic (uneori oþios), inventarul
meticulos de simboluri ºi metafore. Înainte de a
fi comentat, poetul e fiºat, adnotat, cãutat în
comentariile predecesorilor, cu ambiþia omului
care a zãbovit îndelung în biblioteci ºi cunoaºte
bine valoarea cuvântului”.

Ca profesor îºi lasã amprenta seriozitãþii,
conºtiinciozitãþii, a cititorului de calitate ºi a
probitãþii profesionale asupra unui numãr
însemnat de tineri intelectuali, iar anii de la
Revista noastrãRevista noastrãRevista noastrãRevista noastrãRevista noastrã, fie ca autor de materiale, fie
ca îndrumãtor, sunt marcaþi de premii importante
ºi semnale critice deosebit de favorabile.

La Colegiul Naþional „Unirea”, Mircea
Dinutz coordoneazã ºi asigurã apariþia câtorva
numere ale Revistei noastreRevistei noastreRevistei noastreRevistei noastreRevistei noastre: nr. 6/1997,
dedicat aproape în întregime lui M. Eminescu,

comentat favorabil de N. Manolescu în cadrul
emisiunii „Profesiunea mea, cultura”,     pe 24
martie 1998; nr. 9-10/1998, cu un numãr mare
de pagini dedicate lui Marin Preda; nr. 13-14/
2000, cu un numãr substanþial de pagini
acordate lui Lucian Blaga, comentate – de
asemenea – elogios de acelaºi N. Manolescu
în cadrul emisiunii „Profesiunea mea, cultura”,
în data de 27 mai 2000; nr. 18-19-20/2003,
dedicate, în bunã parte, personalitãþii lui George
Bacovia; nr. 23-24/2005, consacrate, parþial,
personalitãþii lui Camil Petrescu; nr. 25-26/2006
cu materiale substanþiale consacrate lui Liviu
Rebreanu, Lucian Blaga ºi Ion Barbu.

În anul ºcolar 1998-1999, RevistaRevistaRevistaRevistaRevista
noastrãnoastrãnoastrãnoastrãnoastrã a obþinut Premiul II pe þarã la concursul
revistelor ºcolare pentru nr. 7/1998 (coordonat
de Daniela Popescu), pentru nr. 8/1998

(coordonat de Janet Voineag) ºi
pentru nr. 9-10/1999, dedicate lui
Marin Preda ºi coordonate de Mircea
Dinutz. În anul ºcolar 1999-2000,
Revista noastrãRevista noastrãRevista noastrãRevista noastrãRevista noastrã a obþinut Premiul I
pe þarã pentru nr. 11-12/1999,
coordonate de prof. Toader Aioanei
ºi pentru nr.13-14/2000, coordonate
de M. Dinutz.

Dacã e sã cãutãm o valoare
integratoare a vieþii unui om dãruit
culturii ºi care se oferã prin tot ceea
ce face dimensiunii artistice ºi
morale, cu discreþie, sobrietate ºi
devotament absolut, poate

generozitateagenerozitateagenerozitateagenerozitateagenerozitatea ar fi cea mai vizibilã ºi apoi
instinctul lucrului ce conteazã în logiinstinctul lucrului ce conteazã în logiinstinctul lucrului ce conteazã în logiinstinctul lucrului ce conteazã în logiinstinctul lucrului ce conteazã în logicaaaaa
istorieiistorieiistorieiistorieiistoriei, trecând peste micimea împãrþirii valorice
a centrului ºi a provinciei, peste mizeria
parvenitismului feroce pe care-l trãim de
douãzeci de ani, peste acest tãvãlug al falsului,
al ignorãrii muncii intelectuale ca mascã a
dispreþului pentru oamenii competenþi ºi peste
complotul pauperizãrii ºi deci al umilirii
intelectualilor apãrãtori ai valorilor naþionale.
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Privind înapoi cu melancoliePrivind înapoi cu melancoliePrivind înapoi cu melancoliePrivind înapoi cu melancoliePrivind înapoi cu melancolie
“Liceu – cimitir al tinereþii mele”.

Cu siguranþã, Bacovia nu a fost pe
deplin informat când a compus acest
vers cãci dacã ar fi ºtiut ce se petrece
la noi, la CNU, întreaga lui viziune s-ar
fi schimbat radical. În orice caz, vã
propun sã iertãm cuvintele tãioase ale
poetului cã de! e artist mare.

Optimiºtii pornesc întotdeauna
de la ideea cã liceul este cea mai
frumoasã perioadã a vieþii.  Indiferent
de zilele ploioase cu doi ºi trei la mate,
indiferent de zilele însorite în care
gândul  zboarã la plaja din Costineºti,
purtãm întotdeauna un zâmbet pe buze.
Sã fie ãsta asul nostru din mânecã?
Sau e pur ºi simplu instinctul de
organizator, un ghimpe al veseliei care
îºi face simþitã prezenþa în orice
situaþie? Pare de necrezut? Atunci,
probabil cã nu ºtiþi ce înseamnã
“Unirea”. Pentru cã aici ai întotdeauna
o gamã variatã din care sã alegi ºi nu
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vorbesc de cursuri. Fãrã sã fii conºtient de
trecerea grãbitã a timpului, ajungi la un moment
dat sã realizezi cã balurile îþi bat la uºã, dar nu
eºti suficient de pregãtit pentru seara talentelor,
dar, stai o clipã, nu îþi ajung prãjiturile pentru
proiectul “ªcoala Altfel”, dar te-ai gândit cã taman
seara luminilor se apropie cu paºi repezi? Astfel,
ajungi sã faci parte din astfel de proiecte, în care
un amalgam de concepte ºi un grup de oameni
mai mult decât hotãrâþi nu sunt suficiente.

Fripturã, sarmale, mãmãliguþa, vin fiert,
cozonac, costume populare, tradiþionala horã,
un eveniment la care contribuie întregul colectiv
de elevi ºi profesori, de fiecare datã când Colegiul
Naþional “Unirea” mai numãrã un an la celebrarea
aniversãrii sale. Sunt zilele în care purtãm cu
mândrie insigna galben-viºinie, în care viitorii
absolvenþi sunt nãpãdiþi de nostalgia anilor de
liceu, dorindu-ºi dintr-o datã sã poatã opri timpul
în loc.

Aici ºi numai aici elevii devin celebritãþi
la seara talentelor, iar dansatorii pregãtiþi de
doamna Ciocâldãu, irlandezi sadea ai fi tentat
sã zici, ne încântã încã o datã, cu jocuri de bãtãi,
sincronizate ºi armonizate într-o coregrafie
spectaculoasã. Sunt zilele în care învãþãm
despre arta ceaiului, zile în care admirãm fustele
multicolore ºi bãnuþii zgomotoºi, zile în care
pãºim mai entuziasmaþi în drumul nostru spre
ºcoalã presãrat cu momente în care se scriu
pagini de istorie. Sunt momentele când învãþãm
sã apreciem tradiþiile populare româneºti, iar
locul rãspunde la rândul lui, înflorind parcã,
jucând în plinã sãrbãtoare. De ce se întâmplã
toate astea?  Pentru cã suntem uniriºti ºi asta
ne ocupã tot timpul!

Toate aceste activitãþi însã au nevoie de
o muncã serioasã de organizare. Cineva spunea
odatã cã balul Mãrþiºorului “a pornit de la trei idei
ºi s-a nãscut dintr-a patra”. Cu toþii ne amintim
tema... Parisul! Într-adevãr, în afarã de fluxul
continuu de idei, noi, toþi organizatorii, suntem
admiratori convinºi ai acestui oraº în care
iubirea, romantismul ºi eleganþa se îmbinã într-
un permanent dans, aºa cã rezultatul a fost unul
pe mãsurã. Le-am avut pe toate: o salã
grandioasã, o multitudine de prezenþe feminine
cochete, o temã demnã de un elegant bal al
primãverii ºi o mixturã de personalitãþi, mai mult
sau mai puþin cunoscute, pregãtite pentru încã
un strop de distracþie memorabilã, iar dacã mai
ºi porþi mândru în piept ecusonul de organizator,
poþi spune cã distracþia nu a luat încã sfârºit,
pentru cã ºtim cu toþii cã “toamna se numãra
boboacele”, dar pânã acolo mai sunt câteva
etape de depãºit.

“Paris, je t’aime!” – o îmbinare de cuvinte,
care pentru unii nu ar însemna mai mult decât
încã o petrecere, încã un costum, încã o rochie
cumpãrate special pentru acest eveniment, iar
pentru noi, cei din spatele scenei, acest slogan
e de fapt expresia unei încãrcãturi emoþionale

deosebit de intensã. Timp de
aproape o lunã, ne-am adunat cu
mic cu mare, conºtienþi de faptul
cã a sosit vremea sã le oferim
ceva frumos celorlalþi uniriºti. Am
investit suflet, timp ºi idei... asta
pentru cã vrem sã ducem mai
departe mesajul generaþiei 2013.
Dacã am reuºit sau nu, acest lucru
rãmâne de vãzut, pãrerile sunt
împãrþite, iar criticile... construc-
tive. Însã un lucru e sigur: vom
pãstra în amintire un bal memorabil
al mãrþiºorului, în care v-am oferit
Parisul, iar voi l-aþi primit cu drag,
în aplauze furtunoase.

Se spune cã atunci când ai parte
de noi experienþe, totul devine mai
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interesant ºi mai atractiv. La fel s-a
întâmplat ºi cu “ªcoala Altfel”,
pentru care anul 2012 a reprezentat
primul pas. Timp de o sãptãmânã,
am putut fi cu toþii mai aproape de
sistemul educaþional american,
înþelegând ce înseamnã o ºcoalã
în care accentul nu cade neapãrat
pe teorie, ci pe lucrul în echipã ºi
aplicarea practicã a noþiunilor.
Lejeritatea cu care s-au desfãºurat
activitãþile, atât de necesare de altfel
în viaþa cotidianã, i-a fãcut pe
uniriºti sã uite pentru o perioadã
scurtã de timp, de examene,
ascultãri ºi de învãþatul sub
presiunea notelor, pentru a se
concentra mai mult pe cantitatea necesarã de
informaþie predatã într-un mod distractiv. Unii au
învãþat într-un fel chiar ºi ce înseamnã propria
afacere, deoarece feluritele reþete de prãjituri ºi
alte bunãtãþi au devenit prilej de câºtig pentru
unii antreprenori precoce. Pe placul tuturor sau
poate nu, “ªcoala Altfel” a reprezentat un
ansamblu de activitãþi care cu siguranþã meritã
repetat.

Dacã începi sã simþi cãldura zilelor de
iunie ºi nimic în afarã de pagina de Facebook
nu te mai atrage, e cazul sã iei mãsuri. Poþi
începe într-un sfârºit sã înveþi pentru bac sau
poþi abandona cãrþile sã leneveascã
nestingherite într-un nor de praf ºi sã dai “At-
tending” la evenimentul organizat de “Marele ªef”
– “Seara Luminilor”.  Acesta face parte din mult
cunoscuta serie “Uniriºtii – mereu împreunã!”,
în care parcã totul e mai frumos, parcã mirosul
de vacanþã devine din ce în ce mai apãsat ºi
parcã liceul e ocrotit de un halo mistic. Aºa ºi
este! De la mic la mare, de la tineri voioºi la
bãtrâni cu frunþile încruntate, de la adolescenþi
cu atitudine la adulþi cu experienþã, ne adunãm
în fiecare an, sã îmbogãþim zidurile cãrãmizii
încercate de vreme, cu pete gãlbui sclipitoare
date de numeroase lumânãrele ce stau aprinse
timp de o searã cãlduroasã de cireºar. ªi de mai
adaugi ºi tinerele talente ce te îmbie cu cãldura
vocii lor sau copiii dornici de karaoke pe care
din pãcate natura nu prea i-a înzestrat în acest
sens, putem spune cã suntem norocoºii
câºtigãtori ai unei seri memorabile uniriste, de
altfel nu prima de acest fel, dupã cum am
menþionat mai sus.

Încrezãtori în deviza “Ce nu te omoarã
te face mai puternic!”, ne continuãm seria de
evenimente cu cel mai important al anului.
Simptomele sunt notorii: nu ai timp sã respiri, sã
mãnânci, nu eºti pregãtit pentru ore, credinþa
divinã îºi face brusc apariþia prin rugãminþi
precum: “Te rog Doamne, promit cã fac ce vrei
tu, numai sã nu mã asculte!”, mama nu mai are
nici mãcar îndrãzneala sã te întrebe la ce orã
ajungi acasã... ei da, asta însemna cã te poþi
considera organizator al balului bobocilor ºi încã
un organizator cu normã întreagã. Pare o joacã,

pare un constant motiv pentru a absenta, astea
sunt prejudecãþile celor de dincolo, adicã a celor
ce stau confortabil pe scaunele “Casei de
Culturã”, dar ce-ar fi sã te trezeºti brusc cu douã
reflectoare care-þi iritã câmpul vizual ºi 500 de
priviri aþintite asupra ta? Da, ºtiu, îþi cam piere
cheful de râs. Dacã reuºeºti sã faci faþã stresului,
rãmâi pentru totdeauna cu amintirile frumoase,
cu prieteniile închegate ºi cu clinchetul
surâsurilor de satisfacþie.

Anul acesta, noi ne-am scãldat în culori.
Am fost mulþi ºi ne-am dus misiunea pânã la
capãt. Punând cap la cap efortul fiecãruia, am
alcãtuit un spectacol de aproape 4 ore. Cam mult
– ar spune unii, dar oare nu e de admirat faptul
cã am avut cu ce sã-l umplem? Suntem mai mult
decât mulþumiþi de propria noastrã creaþie, un
proces constituit din 44 de oameni, 11 aspirante,
2 luni ºi ore infinite de muncã. A fost un
eveniment plin de emoþie, care a început cu “Sã
fie bal!” ºi s-a sfârºit prin “Mai vreau!”. Suntem
nostalgici acum, la gândul cã am avut parte de
un “Colours like no others” plin de întâmplãri
frumoase, dar timpul nu e de vânzare. Aºa cã îi
lãsãm pe viitorii absolvenþi ai claselor a XII-a,
sã ducã mai departe tradiþia uniristã, iar nouã,
generaþiei 2013, nu ne rãmâne decât sã
rememorãm cu dor în suflet un bal în care am
lãsat o parte din inima noastrã.

Privind în urmã, realizez, aºa cum am
mai spus cândva, când circumstanþele erau
altele, când microfonul mã ajuta sã-mi fac datoria
de prezentatoare, cã timpul nu iartã pe nimeni.
De-aici ºi expresia “Ceea ce nu trãieºti la timp,
nu mai trãieºti niciodatã.” Noi suntem pe picior
de plecare, alþii abia aºteaptã sã ajungã uniriºti,
iar vremea trece, furând puþin câte puþin din
magia anilor de liceu. Aºa cã nu vã rãmâne
decât vouã, celor pentru care “Sfârºitul nu-i aici!”
sã zâmbiþi, sã profitaþi, sã duceþi tradiþia mai
departe ºi sã creaþi din puterea ideilor voastre
evenimente, baluri ºi momente cu care CNU sã
se mândreascã, aºa cum a fãcut-o întotdeauna.
Noi am trãit clipa. Voi sunteþi pregãtiþi sã faceþi
la fel?



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”.

ªeful Promoþiei 2008-2012ªeful Promoþiei 2008-2012ªeful Promoþiei 2008-2012ªeful Promoþiei 2008-2012ªeful Promoþiei 2008-2012
ALINA CIOLAN – XII GALINA CIOLAN – XII GALINA CIOLAN – XII GALINA CIOLAN – XII GALINA CIOLAN – XII G

acordat de prof. Cornel Noanã

Premiul catedrei de limba ºi literatura românã
“Ion Diaconu”

Oana BogzaruOana BogzaruOana BogzaruOana BogzaruOana Bogzaru - XII F –
acordat de prof. Daniela Plãiaºu

Premiul catedrei de limba ºi literatura latinã
“Iulian ªtefãnescu”

Simona NoapteºSimona NoapteºSimona NoapteºSimona NoapteºSimona Noapteº– XII F –
acordat de prof. Elena Soare

Premiul catedrei de limba ºi literatura englezã
“Dimitrie F. Caian”

Chiru AndreeaChiru AndreeaChiru AndreeaChiru AndreeaChiru Andreea – XII B –
acordat de prof. Irina Bicescu

Premiul catedrei de limba ºi literatura
francezã “I. M. Raºcu”
Larisa RusuLarisa RusuLarisa RusuLarisa RusuLarisa Rusu– XII A –

acordat de prof. Claudia Lepãdatu

 Premiul catedrei de matematicã
“Constantin Diaconescu”

Andromeda Sonea Andromeda Sonea Andromeda Sonea Andromeda Sonea Andromeda Sonea  – XII A –
acordat de prof. Enache Pãtraºcu

 Premiul catedrei de fizicã ºi astronomie
“Liviu Librescu”

Cosmin TCosmin TCosmin TCosmin TCosmin Tomulescuomulescuomulescuomulescuomulescu– XII C –
acordat de prof. Sorin Bodaº

Premiul catedrei de chimie
“Gheorghe Longhinescu”

Livia Cosma ºi Adelina Pãunescu Livia Cosma ºi Adelina Pãunescu Livia Cosma ºi Adelina Pãunescu Livia Cosma ºi Adelina Pãunescu Livia Cosma ºi Adelina Pãunescu – XII E
– acordat de prof. Maria Dochia

 Premiul catedrei de informaticã “Tudor Leu”
Dragoº-Alin RotaruDragoº-Alin RotaruDragoº-Alin RotaruDragoº-Alin RotaruDragoº-Alin Rotaru – XII D –
acordat de prof. Liliana Neºu

Premiul catedrei de geografie
“Simion Mehedinti”

Alina CiolanAlina CiolanAlina CiolanAlina CiolanAlina Ciolan – XII G –
acordat de prof. Aneta Popa

Premiul catedrei de socio-umane
“Ion Larian Postolache”

Ana-Maria Istode Ana-Maria Istode Ana-Maria Istode Ana-Maria Istode Ana-Maria Istode – XII G –
acordat de prof. Ene Simion

Premiul “Duiliu Zamfirescu” pentru
 activitãþi extra-ºcolare

Simona Strava Simona Strava Simona Strava Simona Strava Simona Strava – XII G -
 acordat de prof. Angela Sîrbu

Premiul “Mihail Steriade” pentru
activitãþi extra-ºcolare

Dragoº DragomirDragoº DragomirDragoº DragomirDragoº DragomirDragoº Dragomir – XII C -
acordat de prof. Angela Sîrbu

Premiul “Alexandru Arbore” pentru
activitãþi extra-ºcolare

Cristiana DochioiuCristiana DochioiuCristiana DochioiuCristiana DochioiuCristiana Dochioiu– XII C -
acordat de prof. Angela Sîrbu

 Premiul pentru promovarea imaginii CNU
 “Ion Mincu”

Roxana NeaguRoxana NeaguRoxana NeaguRoxana NeaguRoxana Neagu – XII F –
acordat de prof. Romulus Buzãþelu

Premiul pentru jurnalism “Petrache Dima”
Oana Bogzaru Oana Bogzaru Oana Bogzaru Oana Bogzaru Oana Bogzaru  – XII F –

acordat de prof. Tiberiu Dima

Premiul pentru jurnalism “Dimitrie Papadopol”
Simona Noapteº Simona Noapteº Simona Noapteº Simona Noapteº Simona Noapteº  – XII F –

acordat de prof. Daniela Plãiaºu

Premiul pentru jurnalism “Leon Kalustian”
Adina Ene Adina Ene Adina Ene Adina Ene Adina Ene  – XII F –

acordat de prof. Daniela Plãiaºu

 Premiul pentru activitãþi teatrale
 “Emanoil Petruþ”

Oana MocanuOana MocanuOana MocanuOana MocanuOana Mocanu – XII F – acordat de
Sorin Francu – directorul Teatrului

Municipal „Mr. Gh. Pastia”

Premiul special „Educaþie permanentã”
Cristina CroitoruCristina CroitoruCristina CroitoruCristina CroitoruCristina Croitoru – XII G –

acordat de prof. Cornel Noanã

Premiul catedrei de educaþie fizicã ºi sport
“Zigmund Lupu”

Andrei ArghirescuAndrei ArghirescuAndrei ArghirescuAndrei ArghirescuAndrei Arghirescu – XII A –
acordat de prof. Viorel Paizan
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Premiul IPremiul IPremiul IPremiul IPremiul I  - Concursul Naþional Interdisciplinar +/- Poezie
OLARU TEODORAOLARU TEODORAOLARU TEODORAOLARU TEODORAOLARU TEODORA (6) prof. Zgãbârdici Maria, Guzu Mariana

Premiul IPremiul IPremiul IPremiul IPremiul I - Concursul de neuroºtiinþe/ Premiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul II - Olimpiada internaþionalã de neuroºtiinþe -
Africa de Sud

BRABRABRABRABRATU FLATU FLATU FLATU FLATU FLAVIUS IONUÞVIUS IONUÞVIUS IONUÞVIUS IONUÞVIUS IONUÞ (11E) prof. Ciucu Corina
Premiul IPremiul IPremiul IPremiul IPremiul I – O.N. biologie

LUNGU ANCA RALUCALUNGU ANCA RALUCALUNGU ANCA RALUCALUNGU ANCA RALUCALUNGU ANCA RALUCA (10E) prof. Ciucu Corina
Premiul IPremiul IPremiul IPremiul IPremiul I – O.N. lb. germanã

NEDELCU ANANEDELCU ANANEDELCU ANANEDELCU ANANEDELCU ANA MARIA MARIA MARIA MARIA MARIA (11C) prof. Pogan Laura
Premiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul II - Lumina MATH

NECULA ANA MARIANECULA ANA MARIANECULA ANA MARIANECULA ANA MARIANECULA ANA MARIA (5) – prof. Guzu Mariana
Premiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul II - Lumina MATH/ MenþiuneMenþiuneMenþiuneMenþiuneMenþiune MECTSMECTSMECTSMECTSMECTS O.N. matematicã

GIUCLEA AMIRA AMALIAGIUCLEA AMIRA AMALIAGIUCLEA AMIRA AMALIAGIUCLEA AMIRA AMALIAGIUCLEA AMIRA AMALIA (7) prof. Guzu Mariana
Premiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul II – O.N. geografie

GÂªTESCU ANDREI RÃZVGÂªTESCU ANDREI RÃZVGÂªTESCU ANDREI RÃZVGÂªTESCU ANDREI RÃZVGÂªTESCU ANDREI RÃZVANANANANAN (11C) prof. Popa Aneta
Premiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul IIPremiul II – O.N. italianã

HRUBARU ADRIANAHRUBARU ADRIANAHRUBARU ADRIANAHRUBARU ADRIANAHRUBARU ADRIANA (11 D) prof. Stanciu Crenguþa
Premiul IIIPremiul IIIPremiul IIIPremiul IIIPremiul III – O.N. - Comunicãri ºi referate istorie/ Menþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialã la Concursul Naþional de
interpretare criticã ºi jurnale de lecturã “Mihail Iordache”/ Menþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialãMenþiune specialã O.N. lb. românã

STSTSTSTSTANCU CRISTINAANCU CRISTINAANCU CRISTINAANCU CRISTINAANCU CRISTINA (11 F) prof. Atarcicov Carmen / prof. Zgãbãrdici Maria
PremiulPremiulPremiulPremiulPremiul III – III – III – III – III – O.N. – lb. germanã

TÃNASE VTÃNASE VTÃNASE VTÃNASE VTÃNASE VALENTINAALENTINAALENTINAALENTINAALENTINA (9F) prof. Pogan Laura
PremiulPremiulPremiulPremiulPremiul III – III – III – III – III – O.N. – lb. italianã

GHERGHE GABRIELA COSMINA (GHERGHE GABRIELA COSMINA (GHERGHE GABRIELA COSMINA (GHERGHE GABRIELA COSMINA (GHERGHE GABRIELA COSMINA (10 G) prof. Stanciu Crenguþa
Premiul III - Premiul III - Premiul III - Premiul III - Premiul III - ºah

ARGHIRESCU ANDREIARGHIRESCU ANDREIARGHIRESCU ANDREIARGHIRESCU ANDREIARGHIRESCU ANDREI (12 A) prof. Rusan Maria
Medalie de argint – Medalie de argint – Medalie de argint – Medalie de argint – Medalie de argint – O.N. - informaticã

ªTIRU IOAN OVIDIU (ªTIRU IOAN OVIDIU (ªTIRU IOAN OVIDIU (ªTIRU IOAN OVIDIU (ªTIRU IOAN OVIDIU (9B) prof. Neºu Liliana
Medalie de argintMedalie de argintMedalie de argintMedalie de argintMedalie de argint O.N. fizicã/Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS “Vranceanu Procopiu”

DESPOTOVICI MIHAIDESPOTOVICI MIHAIDESPOTOVICI MIHAIDESPOTOVICI MIHAIDESPOTOVICI MIHAI (10A) prof. Bodaº Sorin
Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz O.N. - informaticã

POPPOPPOPPOPPOPAAAAA LUCIAN GEORGE LUCIAN GEORGE LUCIAN GEORGE LUCIAN GEORGE LUCIAN GEORGE (11B) prof. Colin Liliana
Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz Medalie de bronz O.N. - informaticã

POIEANÃPOIEANÃPOIEANÃPOIEANÃPOIEANÃ COSMIN COSMIN COSMIN COSMIN COSMIN (12 C) prof. Vulpoiu Genovica
Premiu special Premiu special Premiu special Premiu special Premiu special O. N. – lb. românã

BOGZARU OANABOGZARU OANABOGZARU OANABOGZARU OANABOGZARU OANA (12 F) prof. Plãiaºu Daniela
Premiu specialPremiu specialPremiu specialPremiu specialPremiu special – Centrul Român pentru Educaþie Economicã – O. N. ªtiinþe socio-umane

PPPPPARFENIE NICOLETARFENIE NICOLETARFENIE NICOLETARFENIE NICOLETARFENIE NICOLETAAAAA (12 A) – prof. Giurgea Diana
Premiu specialPremiu specialPremiu specialPremiu specialPremiu special - Concursul Naþional interdisciplinar  +/- Poezie

BURLÃ ALINABURLÃ ALINABURLÃ ALINABURLÃ ALINABURLÃ ALINA – ELENAELENAELENAELENAELENA (5) prof. Oprea Ana Aristiþa, Guzu Mariana
Premiu special – Premiu special – Premiu special – Premiu special – Premiu special – O.N. – lb. românã

MIRCEA ANDRA ELENA MIRCEA ANDRA ELENA MIRCEA ANDRA ELENA MIRCEA ANDRA ELENA MIRCEA ANDRA ELENA (5)     prof. Oprea Ana Aristiþa
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune specialã – specialã – specialã – specialã – specialã – matematicã/ Medalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de BronzMedalia de Bronz - Olimpiada Internaþionalã a Chinei de Vest

PÎRPÎRPÎRPÎRPÎRVU VVU VVU VVU VVU VASILEASILEASILEASILEASILE (11C) prof. Noanã Cornel
Menþiune de Onoare – Menþiune de Onoare – Menþiune de Onoare – Menþiune de Onoare – Menþiune de Onoare – O.N. – fizicã/ MenþiuneMenþiuneMenþiuneMenþiuneMenþiune  la ªtiintele pãmântului

DRAGOMIR OANADRAGOMIR OANADRAGOMIR OANADRAGOMIR OANADRAGOMIR OANA CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA (11C) prof. Bodaº Sorin
Menþiune MECTSMenþiune MECTSMenþiune MECTSMenþiune MECTSMenþiune MECTS - Concursul Naþional de Matematicã “Adolf Haimovici”

SCÂNTEIANU FLASCÂNTEIANU FLASCÂNTEIANU FLASCÂNTEIANU FLASCÂNTEIANU FLAVIUS CIPRIANVIUS CIPRIANVIUS CIPRIANVIUS CIPRIANVIUS CIPRIAN (11E) prof. ªtiru Cristinel
Menþiune MECTS + medalie de argint Menþiune MECTS + medalie de argint Menþiune MECTS + medalie de argint Menþiune MECTS + medalie de argint Menþiune MECTS + medalie de argint informaticã

ROTROTROTROTROTARU DRAGOªARU DRAGOªARU DRAGOªARU DRAGOªARU DRAGOª (12D) prof. Neºu Liliana
Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS Menþiune MECTS O.N. – lb. românã

ALEXANDRESCU BEAALEXANDRESCU BEAALEXANDRESCU BEAALEXANDRESCU BEAALEXANDRESCU BEATRICE-MARIATRICE-MARIATRICE-MARIATRICE-MARIATRICE-MARIA (9A) prof. Plãiaºu Daniela
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune MECTS MECTS MECTS MECTS MECTS O.N. chimie

CAªU-POP D. ANDREI COSMINCAªU-POP D. ANDREI COSMINCAªU-POP D. ANDREI COSMINCAªU-POP D. ANDREI COSMINCAªU-POP D. ANDREI COSMIN (9C) prof. Dochia Maria
Menþiune specialã Menþiune specialã Menþiune specialã Menþiune specialã Menþiune specialã O. N. lb. latinã

NOAPTEª SIMONANOAPTEª SIMONANOAPTEª SIMONANOAPTEª SIMONANOAPTEª SIMONA (12F) prof. Soare Elena
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune speciala – speciala – speciala – speciala – speciala – O.N.  religie

DUMBRADUMBRADUMBRADUMBRADUMBRAVÃVÃVÃVÃVÃ ICA ICA ICA ICA ICA – ROXANA – ROXANA – ROXANA – ROXANA – ROXANA (10F) prof. Buzãþelu Romulus
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune speciala speciala speciala speciala speciala la Olimpiada interdisciplinarã ªtiinþele pãmântului

GAFTGAFTGAFTGAFTGAFTON PON PON PON PON PAULAULAULAULAUL – ADRIAN – ADRIAN – ADRIAN – ADRIAN – ADRIAN (10B) prof. Dochia M., Ilie V., Pecetescu M., Grigoriu L.
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune specialã specialã specialã specialã specialã O.N. chimie

MANOLE ALEXANDRAMANOLE ALEXANDRAMANOLE ALEXANDRAMANOLE ALEXANDRAMANOLE ALEXANDRA (9E) prof. Dochia Maria
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune specialã specialã specialã specialã specialã O.N. chimie

NEAGOE BOGDAN-MIHAI (NEAGOE BOGDAN-MIHAI (NEAGOE BOGDAN-MIHAI (NEAGOE BOGDAN-MIHAI (NEAGOE BOGDAN-MIHAI (9E) prof. Dochia Maria
Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune Menþiune specialã specialã specialã specialã specialã O.N. geografie

TURTURTURTURTURTURICÃTURICÃTURICÃTURICÃTURICÃ RÃZV RÃZV RÃZV RÃZV RÃZVAN NICOLAEAN NICOLAEAN NICOLAEAN NICOLAEAN NICOLAE (9E) prof. Dragomir Octavian

Rezultate obþinute de elevii uniriºtiRezultate obþinute de elevii uniriºtiRezultate obþinute de elevii uniriºtiRezultate obþinute de elevii uniriºtiRezultate obþinute de elevii uniriºti
la olimpiadele ºi concursurile naþionalela olimpiadele ºi concursurile naþionalela olimpiadele ºi concursurile naþionalela olimpiadele ºi concursurile naþionalela olimpiadele ºi concursurile naþionale

în anul ºcolar 201în anul ºcolar 201în anul ºcolar 201în anul ºcolar 201în anul ºcolar 2011-20121-20121-20121-20121-2012
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OOOOO     sususususutãtãtãtãtã     dddddeeeee     aaaaannnnniiiii……………     îîîîînnnnntttttrrrrr-o -o -o -o -o sssssiiiiinnnnnggggguuuuurrrrrããããã     zizizizizi
În 15 noiembrie, Revista Noastrã Revista Noastrã Revista Noastrã Revista Noastrã Revista Noastrã a împlinit 100 de

ani de existenþã. E una dintre puþinele reviste ºcolare din þarã
atât de longevive. Evenimentul nu putea trece fãrã a fi marcat
aºa cum se cuvine, prin urmare întregul Colegiu a fost în mare
sãrbãtoare.

Programul activitãþilor a fost gândit pe durata a douã
zile ºi a cuprins un simpozion interjudeþean cu tema De laDe laDe laDe laDe la
tipar la virtual - Comunic, deci existtipar la virtual - Comunic, deci existtipar la virtual - Comunic, deci existtipar la virtual - Comunic, deci existtipar la virtual - Comunic, deci exist, la care au participat
invitaþi de marcã ai vieþii culturale româneºti ºi mai multe
ateliere interactive în cadrul cãrora invitaþii ºi gazdele
deopotrivã au prezentat proiecte multimedia, au dezbãtut pe
tema rolului reþelelor de socializare în viaþa tinerilor sau au
realizat o revistã online.

Discursurile invitaþilor au deschis simpozionul
interjudeþean evocând momente emoþionante din existenþa
revistei sau din viaþa de licean.

Domnul profesor Gheorghe ZahariaGheorghe ZahariaGheorghe ZahariaGheorghe ZahariaGheorghe Zaharia, care a fost elev
ºi profesor al Colegiului Naþional Unirea, a surprins faptul cã
Unirea este o emblemã dincolo de timp ºi de vremuri: “existã
un spirit al acestui liceu, un spirit care se cheamã unirist.
Este o marcã aceasta - sã mã ierte invitaþii care n-au avut
privilegiul sã fie elevii sau profesorii acestei instituþii”.

Cu mare emoþie a vorbit ºi domnul profesor MirceaMirceaMirceaMirceaMircea
DinutzDinutzDinutzDinutzDinutz, profesor al Colegiului Naþional Unirea ºi mulþi ani
coordonator al Revistei Noastre: “Dupã patru ani, m-am
întors acasã, ceea ce mã face fericit, pentru cã eu am fost
probabil cel mai fericit om când aveam în faþã elevii. Am
lucrat ºi eu un timp la
Revista Noastrã. O
revistã se face greu, cu
atât mai mult o revistã
bunã […]. Eu am fost
norocos, pentru cã am
beneficiat de sprijinul
colegilor ºi al elevilor.”

Domnul Adrian CostacheAdrian CostacheAdrian CostacheAdrian CostacheAdrian Costache, profesor de limba românã
la Colegiul Naþional Sf. Sava din Bucureºti ºi secretarul general
al Asociaþiei Colegiilor Centenare din România din care face
parte ºi Colegiul Naþional Unirea, a marcat, de asemenea,
succesele Revistei Noastre: “Revista reuºeºte atingerea unui
ideal. Ea este expresia unei alchimii formidabile […]. Nu pot
decât sã vã invidiez cã aþi atins o asemenea performanþã.”
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prof. Janet Popoiuprof. Janet Popoiuprof. Janet Popoiuprof. Janet Popoiuprof. Janet Popoiu
prof. Daniel Gherasimprof. Daniel Gherasimprof. Daniel Gherasimprof. Daniel Gherasimprof. Daniel Gherasim

Ioana AlexandruIoana AlexandruIoana AlexandruIoana AlexandruIoana Alexandru, fostã elevã a Colegiului Naþional
Unirea, actualmente studentã la UATC Bucureºti, a menþionat
în intervenþia sa faptul cã este un lucru extraordinar sã faci parte,
ca elev, din colectivul de redacþie al revistei, cu atât mai mult cu
cât aceasta nu este trecãtoare, ci este solidã ºi puternicã: “Când
am debutat în 2007, n-am venit la lansarea revistei ºi am fost
mustratã într-un mod delicat. Nu înþelegeam cât este de important
sã fii prezent la activitãþi de genul acesta. Le consideram
festiviste ºi inutile. Acum înþeleg mult mai bine ºi înþeleg ºi nevoia
de a exista suporturi materiale care sã fie mãrturie peste timp a
ceea ce s-a întâmplat, pentru cã, într-un fel, revistele ca ºi teatrul
au o naturã trecãtoare. Revista Noastrã nu o are; este solidã ºi
puternicã.”

Invitatul de onoare al evenimentului a fost
domnul profesor universitar dr. Ioan Pânzaru Ioan Pânzaru Ioan Pânzaru Ioan Pânzaru Ioan Pânzaru de la
Universitatea Bucureºti, fost elev al Colegiului
Naþional Unirea, care a þinut o conferinþã cu tema
Comunicarea interpersonalã ºi  rolul  ei  înComunicarea interpersonalã ºi  rolul  ei  înComunicarea interpersonalã ºi  rolul  ei  înComunicarea interpersonalã ºi  rolul  ei  înComunicarea interpersonalã ºi  rolul  ei  în
dezvoltarea carierei profesionaledezvoltarea carierei profesionaledezvoltarea carierei profesionaledezvoltarea carierei profesionaledezvoltarea carierei profesionale. Domnia sa a
avut amabilitatea de a acorda un interviu redactorilor
noºtri, în finalul cãruia a transmis un gând Revistei
noastre, bijuteria coroanei cum a fost supranumitã:
“Revista Noastrã nu ne va mai întâlni pe noi la al
doilea centenar, dar sunt sigur cã va trãi sã-l
cunoascã.”

Sã ai curaj, sã fii diferit, sã crezi
într-un proiect sunã a replicã de film, dar
cei care au susþinut Revista NoastrãRevista NoastrãRevista NoastrãRevista NoastrãRevista Noastrã ºi
proiectele Colegiului Naþional UnireaColegiului Naþional UnireaColegiului Naþional UnireaColegiului Naþional UnireaColegiului Naþional Unirea
ºtiu cât de important a fost, în anumite
momente, sã nu renunþe ºi mai ales sã-i
facã pe cei din jur, profesori ºi elevi
deopotrivã, sã înþeleagã cã ceea ce se va
vedea ºi ceea ce va rãmâne peste timp
este valoarea.

Dacã iubeºti ceea ce faci, dacã
pui pasiune în ceea ce faci, nimic nu
este imposibil. Aceastã atitudine s-a
dovedit întotdeauna eficientã ºi
învingãtoare, iar noi ne-am însuºit-o ca
pe o reþetã a succesului. RevistaRevistaRevistaRevistaRevista
Noastrã Noastrã Noastrã Noastrã Noastrã este o poveste de succes,
este un simbol cu rãdãcini adânci în
fiecare dintre noi - 100 de ani este o
vârstã care copleºeºte - este un
produs made in CNU!



Despre valori ºi putereaDespre valori ºi putereaDespre valori ºi putereaDespre valori ºi putereaDespre valori ºi puterea
ce ne-o dau în a controla viitorulce ne-o dau în a controla viitorulce ne-o dau în a controla viitorulce ne-o dau în a controla viitorulce ne-o dau în a controla viitorul

Moto: „Sã ne îmbogãþim reciproc din diversitatea noastrã” – Paul Valery

Ca sã vorbeºti de valoare
trebuie sã crezi în ea.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Bunã ziua ºi bine aþi venit la C.N.U!
Ne-aþi vorbit în prezentarea dumneavoastrã
despre valori. Având în vedere discrepanþa
dintre þãrile europene ºi România care se
evidenþiazã prin mentalizarea noþiunii de
„culturã”, care credeþi cã este valoarea centralã
a societãþii actuale?
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Ca sã vorbeºti
de valoare trebuie sã crezi în ea. O valoare a
societãþii omeneºti, în care cred, este progresul
ºi potenþialul de dezvoltare care se remarcã
prin spiritualitatea poporului român.
ReporterReporterReporterReporterReporter: Ce înseamnã mai exact dezvoltarea
potenþialului? Se referã la implicare sau
presupune mai mult de atât?

Economia nu se face cu fotomodele cântând.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Este adevãrat cã potenþialul tinerilor este greu de pus în valoare datoritã
situaþiei economice actuale?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: La noi lipseºte capacitatea de fructificare a unei
competenþe excepþionale pe care categoric tinerii noºtri o au.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Credeþi cã diferenþele dintre elevii de ieri ºi cei de astãzi sunt datorate
modului de mentalizare al culturii sau þine ºi de modificarea perspectivelor, scopurilor ºi
aspiraþiilor actuale?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Naþiunea este devastatã de atacul masiv din mass-
media, de acest consumatorism. S-a infiltrat în conºtiinþa publicã faptul cã lãsându-se de
ºcoalã, tinerii vor ajunge ca Bill Gates sau cã trebuie sã câºtigi o avere ca pe o scenã.
Sigur cã acestea sunt niºte excepþii. Economia nu se face cu fotomodele cântând,
economia se face cu industrie, electricitate ºi automobile.

prof. univprof. univprof. univprof. univprof. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru
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Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Românii sunt o noþiune abstractã ºi aniconicã. Suntem
foarte buni la matematicã (vedeþi modele geometrice de pe covoarele tradiþionale) la
informaticã, dar avem potenþial ºi la poezie, creaþie artisticã de toate felurile. Aici sunt
marile valori neexploatate! Agricultura româneascã a fost sabotatã, industria a fost sabotatã,
dar în domeniul specific al talentelor româneºti nu au fost înregistrate distrugeri.

“ ”



Interviu acordat redacþiei revistei (Ica Dumbravã ºi Alexandra Diaconu) laInterviu acordat redacþiei revistei (Ica Dumbravã ºi Alexandra Diaconu) laInterviu acordat redacþiei revistei (Ica Dumbravã ºi Alexandra Diaconu) laInterviu acordat redacþiei revistei (Ica Dumbravã ºi Alexandra Diaconu) laInterviu acordat redacþiei revistei (Ica Dumbravã ºi Alexandra Diaconu) la
Simpozionul „Comunic, deci exist!”, organizat de CNU cu ocazia centenaruluiSimpozionul „Comunic, deci exist!”, organizat de CNU cu ocazia centenaruluiSimpozionul „Comunic, deci exist!”, organizat de CNU cu ocazia centenaruluiSimpozionul „Comunic, deci exist!”, organizat de CNU cu ocazia centenaruluiSimpozionul „Comunic, deci exist!”, organizat de CNU cu ocazia centenarului
„Revistei noastre” (13 decembrie 2012)„Revistei noastre” (13 decembrie 2012)„Revistei noastre” (13 decembrie 2012)„Revistei noastre” (13 decembrie 2012)„Revistei noastre” (13 decembrie 2012)

Riscurile individului scad atunci când este sprijinit
de regulile societãþii.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Credeþi cã dacã în societatea actualã ni se cere sã renunþãm la tradiþii în
favoarea dezvoltãrii economice, dezvoltare similarã þãrilor europene, ar trebui sã renunþãm?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Categoric nu. De exemplu, în Franþa vizitarea muzeelor
este obligatorie. Elevii au posibilitatea de a se afla în faþa unor tablouri autentice de Renoir,
Picasso. Aceastã experienþã se va vedea mai târziu, contribuind la dezvoltare din toate
punctele de vedere.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Credeþi cã noncultura promovatã reuºeºte sã sublinieze adevãrata
culturã? Surprinde oare chintesenþa spiritualitãþii româneºti? De ce oamenii de culturã din
România nu iau atitudine?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Pentru cã nu este raþional sã iei atitudine, este mai
raþional sã laºi sã curgã de la sine. Aici intervine aceastã dimensiune a capitalului social,
care nu este individualã, ci instituþionalã. Riscurile individului scad atunci când este sprijinit
de regulile societãþii.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Credeþi cã reorientarea ºi reîntoarcerea spre folclor, spre tradiþie ºi
spiritualitate ar favoriza reînãlþarea noastrã ca popor?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: În primul rând, religia ar trebui sã punã mai casant
problema onestitãþii. Iubirea creºtinã trebuie practicatã pentru a determina religia sã devinã
un factor de dezvoltare.

Revista noastrã nu ne va mai întâlni pe noi la al
doilea centenar, dar sunt sigur cã va trãi sã-l cunoascã.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Având în vedere frumosul eveniment în faþa cãruia ne-am aflat astãzi,
aveþi un gând, un îndemn pentru Revistã, bijuteria coroanei noastre?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Revista noastrã nu ne va mai întâlni pe noi la al
doilea centenar, dar sunt sigur cã va trãi sã-l cunoascã.

ReporterReporterReporterReporterReporter: Vreun sfat pentru tinerii de azi ºi oamenii de mâine?
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Sã aibã încredere ºi sã nu se lase descurajaþi!
ReporterReporterReporterReporterReporter: Vã mulþumim !
Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Cu drag !
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ReporterReporterReporterReporterReporter: Vorbim despre oameni uneori superficiali, pentru cã îi privim ca pe
elementele componente ale societãþii care funcþioneazã într-o mãsurã sau alta, elemente
care sunt puse în miºcare de un motor. Ce determinã dezvoltarea dinamicã a acestor
elemente?

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru. Ioan Pânzaru: Dezvoltarea nu este numai economicã, dupã cum am
spus; este ºi socio-culturalã. Prin dezvoltare înþelegem îmbinarea componentelor valorice
cu cele economice ºi spirituale.

“ ”

“ ”
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REDACÞIA REVISTEIREDACÞIA REVISTEIREDACÞIA REVISTEIREDACÞIA REVISTEIREDACÞIA REVISTEI

Ica DUMBRAVÃ
Cristina STANCU
Mãdãlina PAIZAN
Alexandra DIACONU
Mãdãlin BLIDARU

PROFESORI COORDONATORI:
Daniela PLÃIAªU
Romulus BUZÃÞELU

http://revistanoastra.lufo.ro/http://revistanoastra.lufo.ro/http://revistanoastra.lufo.ro/http://revistanoastra.lufo.ro/http://revistanoastra.lufo.ro/

Semnatarii articolelor îºi asumã responsabilitateaSemnatarii articolelor îºi asumã responsabilitateaSemnatarii articolelor îºi asumã responsabilitateaSemnatarii articolelor îºi asumã responsabilitateaSemnatarii articolelor îºi asumã responsabilitatea
privind originalitatea conþinutului textelor cât ºi pentruprivind originalitatea conþinutului textelor cât ºi pentruprivind originalitatea conþinutului textelor cât ºi pentruprivind originalitatea conþinutului textelor cât ºi pentruprivind originalitatea conþinutului textelor cât ºi pentru

materialele grafice prezente în revistã.materialele grafice prezente în revistã.materialele grafice prezente în revistã.materialele grafice prezente în revistã.materialele grafice prezente în revistã.

Coperta revistei a fost realizatã
de Irina CHIRIÞÃ

COLECTIVUL DE REDACÞIECOLECTIVUL DE REDACÞIECOLECTIVUL DE REDACÞIECOLECTIVUL DE REDACÞIECOLECTIVUL DE REDACÞIE
ÎNDRUMÃTOR GRAFICÃ ªI
FOTOGRAFIE:
Roliana GIUCLEA

TEHNOREDACTARE ªI
CONCEPT GRAFIC:
Romulus BUZÃÞELU

Mulþumim pentru corecturã colectivelor claselor a XI-a F ºi a XII-a F

Alexandrescu Beatrice
Alexandrescu Bogdana
Alexandrescu Mariana
Alexe Cristina
Anton Miruna
Argatu Alexandra
Asanache Eros Adrian
Bãdãrãu Bianca
Bãluþã Beatrice
Bãluþã Camelia
Bãrgãoanu Irina
Bãtrânu Oana
Bejan Monica
Berheci Diana
Boldeanu Alexandra
Bratie Andreea
Bucã Elena Larisa
Burduºa Andrei
Burlacu Cristina
Burduºa Iuliana
Buzatu Ana
Buzatu Ana Iuliana
Cazacu Maria
Cernat Cãtãlin
Cãluian Georgiana
Cheºche Bogdan
Chiriþã Mãdãlina
Ciutã Maria
Constantin Alexandru
Cosma Alin
Costache Elena
Costea Roxana

Crancu Laura
Crivãþ Georgiana
David Alin
Dima Alexandra
Dimoftei Dragoº
Dobrin ªtefanî
Dorofte Bianca
Drãgan Andra
Dragoº Andreea
Dumbravã Andreea
Florea Diana
Gadea Ana Maria
Ganea Teodora
Gavrilã Giuliana
Gãtej Andreea
Grama Denisa
Puescu Laura
Gheabã Lavinia
Gheorghiu Oana
Ghinoiu Dragoº
Giuclea Amira Amalia
Giurgea Andreea
Grosu Marilena
Harnea Dragoº
Hângu Ioana
Iliescu Cristina
Ionaºcu Cora
Ioniþã Cristina
Iordache Adrian
Ivan Mãdãlina
Lazãr Andrei
Loghin Miruna

Lungu Dragoº
Lungu Robert
Manole Oana Mãdãlina
Matei Alina Cerasela
Matu Cristina
Mazilu Diana
Mereniuc Nicoleta
Mitrea Diana
Mocanu George
Moise Andreea Bianca
Mortu Cristian
Munteanu Andrei
Munteanu Mihail
Muºat Alexandru
Neacºu Georgian
Neagoe Bogdan
Neaþã Cornelia
Nedelcu Andreea
Neºu Andreea
Nicolaie Dragoº
Nistoroiu Mãdãlina
Oloeriu Andrei
Oniþã ªtefan
Panaite Andrei
Paul Mihai
Pãtraºc Alexandra
Paraschiv Andreea
Pãtrunjel Andreea
Pavel Cristian
Plãiaºu Iulia
Popovici Livia
Potorac Alina

Pupãzã Andreea
Puþaru Adriana
Robu Silvia
Saragea Paula Denisa
Sava Marcu
Scutaru Aurora
Sava Vanessa
Sfetcu George
Sloatã George
Stafie Claudia
Stan Alexandra
Stãnilã Elena
Stoian Florentina
Stoica Mihaela
Tãrlungeanu Adelina
Tãzlãuanu Bianca
Toma Alina Elida
Tomozei Elena
Trif Antigona
Tudorache Andreea
Tudose Cosmin Dragoº
Tufãnoiu Robert
Turturicã Rãzvan
Vãideanu Delia
Vãtafu Andreea
Velea Carla
Vinþe Iuliana
Voinea Beatrice
Vulcan Mãdãlina
Zamfir Andrada
Zwiru Mãlina

Mulþumim elevilor uniriºti pentru materialele grafice ºi fotografice:


