




Nu știu cu ce ar trebui să încep, chiar dacă pe primul loc ar fi felicitările
pentru reușita de invidiat cu Revista noastră, revista centenară, iar mulțumirile
mele pentru bunăvoința de a mă pune la curent cu mersul revistei și, prin in-
termediul ei, cu o parte, însemnată, din viața colegiului ar rămîne pe locul se-
cund. Cu fiecare reușită a liceului, permiteți-mi să-i spun tot așa, cum era mai
înainte, dar nu ca atunci cînd am absolvit eu, în 1955, cînd era Școala Medie
de Băieți nr. 1, mă simt eu însumi mai împlinit și mai convins că în România
nu se poate nicicum vorbi despre criza valorilor, despre impasul în care s-ar
afla țara.

Cine, bulversat de nereușitele noastre politice, propovăduiește neîncre-
derea în tineri, în cei care mîine vor conduce destinele țării, neîncrederea în
școală, răspunzătoare de pregătirea acestora, să frunzărească măcar Revista
noastră și se va convinge de confundarea planurilor. De aceea cred că
mulțumirile mele sînt prea puțin pentru ce reușesc mai tinerii mei colegi de
breaslă să facă. 

Orientarea echilibrată, cultivînd încrederea în progres și în nevoia de
schimbare, în mutații, mai mult sau mai puțin bruște, despre care vorbește
prof. Daniela Plăiașu în Argument, articulată pe cultivarea valorilor, de azi și
de mai înainte, asigură continuitatea proceselor educației, încrederea în
școală, în menirea ei. Astfel de reușite mă determină să cred că școala e pe
mîini bune, în ciuda vicisitudinilor cu care au de luptat slujitorii ei. Fă, Doamne,
să le rămînă întreg curajul de a-și duce treaba pînă la capăt! 

Mi-e greu să spun care din cele primite m-a incintat mai mult. În toate e
o investiție pentru care m-aș bucura să fiți apreciați cum se cuvine, caci toate
marturisesc ideea despre care vorbeam mai înainte. Ce bine ar fi fost de ar fi
existat posibilitatea unei largi răspîndiri a revistei, a volumului comemorativ,
a discului. Mulți ar fi avut ocazia să spună: “Et in Arcadia ego”. Știu că nu se
poate, dar mai știu că mîndria de UNIRIST nu va scădea din cauza asta. Mi-a
plăcut să constat că liceul nu este considerat cimitir al tinereții, căci tinerețea
se poate trăi din plin la Unirea. 

Vă doresc să rămîneți sănătoși și cu aceeași încredere în Dumneavoastră
și în cei pe care îi formați. Să vă ajute Dumnezeu! 

Dar să vă amintiți mereu îndemnul lui Coșbuc: “Puterea este-n voi/ Și-n
zei! Dar nu uitați, eroi,/ Că zeii sînt departe, sus,/ Dușmanii lîngă noi! Nădejdea
este-n voi și-n zei!”

Prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu



ARGUMENT
Eu cel de azi faţă în faţă cu eu cel de ieri,
Eu cel ce aş fi vrut să fiu faţă în faţă cu eu cel ce sunt,
Eu aşa cum mă văd şi eu aşa cum mă vezi tu, cel de aproape
Eu aşa cum mă vezi tu cel de departe – fiecare din aceste poveşti

poate fi multiplicată pe micuţa planetă albastră de vreo şapte miliarde
de ori cel puţin.

Tu aşa cum eşti, aşa cum ai fost învăţat să te vezi şi să te defineşti, 
Tu sau eu în toate oglinzile şi în toate spaţiile şi timpurile şi toată

arta ce o ştim şi tradiţiile şi inovaţiile şi în toate greşitele imagini despre
tine sau despre mine – există aici o infinitate de poeme, drame, eseuri
de filosofie şi morală sau nenumărate lacrimi, zâmbete, tăceri uimite sau
doar dureroase despre care putem vorbi.

Iar când lucrurile se complică şi apare acest compozit noi (eu şi
tu sau eu şi ea sau eu şi el sau eu şi ei sau ele) - asta însemnând toate
grupurile, organizaţiile, sistemele, popoarele de vii şi de morţi din care
facem parte şi faceţi parte şi voi (tu şi el sau tu şi ea etc.) - povestea
identităţii şi alterităţii de care ne vom ocupa la secţiunea ESEU a
acestui număr nu poate fi decât absolut fascinantă.
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Beatrice Maria Alexandrescu

Oameni fără ceas – sunt constant şi rece – din 
,,Minunata lume nouă” a lui Aldous Huxley

“Plastic is made from oil.
Oil is made from dinosaurs.
Plastic dinosaurs are made

from real dinosaurs”

O lume sub plasmă, ca după un Big Bang in-
ferior generator de structuri şi componente. Cu viaţa
nouă care se arată după ştergerea istoriei revelatoare
de adevăr şi fără mitologie sau arhetip, dar cu strămoşi
dintr-o lume despiritualizată la orice nivel, o societate
de factură non-relaţională trăieşte în iluzii ale cinema-
tografiei senzoriale, ale ruperii de trecut şi crede în fe-
ricirea indusă. Oamenii nu se identifică decât cu
materii care lucrează, care sunt mulţumite de ceea ce
realizează sau cel mult înghit soma, respingând arta şi
interrelaţiile, conceptul de mamă şi de tată iscând o
criză şi un spectacol în această “Minunată lume nouă”
pe care Aldous Huxley o creează în nesaţul fizic. Bo-
kanovskificarea - oamenii mai sunt ei înşişi sau au
adormit în Celălalt care le seamănă nu doar fizic, dar
intrigant de mult şi pe coloana comportamentală? O
mie de Epsiloni nu sunt de ajuns pentru muncă - ei iz-
vorăsc din sticle, regăsindu-şi ADN-ul în ceilalţi mun-
citori din fabrică, în ceilalţi mediocri destinaţi să fie
mediocri, căci cine sunt Epsilonii dacă nu nişte cretini
care nici măcar nu au puterea să îşi dorească singuri
viitorul sau să se comporte în singurătate, cel mult
cinci minute, aşa cum simt? “Nu filosofii, ci amatorii
de traforaje şi colecţionarii de timbre alcătuiesc co-
loana vertrebrală a oricărei societăţi.”

Oamenii de la începutul secolului XXI nici nu
reuşesc să înţeleagă ce semnifică introducerea cel
puţin formală, ca teorie, a altor dimensiuni pe lângă

cele trei empirice, o lume cu o populaţie hialină şi cu
nouăzeci şi şase de indivizi derivaţi din aceasta, abso-
lut identici ca fizic şi gândire sunt oprimaţi de nerari-
tate, opusul, raritatea, fiind stigmatizat ideologic.
Fiinţa se desparte de puterea ei desemnată biologic de
a fi, cel puţin în timpul vieţii ei, aproape unică. Iată că
într-o distopie a animalului raţional, ideea de indivi-
dualitate este pervertită canonic de o minoritate igno-
bilă şi intens “civilizatoare”. Problema nu ar fi faptul
că oamenii, sub control, pot fi fericiţi (“false happi-
ness”) şi energizaţi, ci că libertatea omului de a alege
este pur şi simplu o utopie, iar dacă prezentul se înfă-
ţişează sub vălul fantomatic al cultivării conştiinţei oa-
menilor şi arderii în masă a documentelor care să
aducă o singură cuantă de lumină în istoria şi în origi-
nea oamenilor, probabil şi viitorul va fi determinat de
o cunoaştere a lumii care tinde la zero, în ceea ce pri-
veşte clasa mijlocie.

Celălalt om din secolul XIX poate părea foarte
natural înconjurat de tehnică şi de invenţii pe lângă
omul de după Ford, care întrebuinţează migdale cu să-
ruri de magneziu. Celălalt om din 632 Anno Fordi,
numit şi Sălbaticul (John Savage), aparţine unei alte
ere, dezvoltându-se în prezenţa cărţilor lui Shakes-
peare sau în solitudine, pretinzând dreptul de a fi bol-
nav, dreptul de a muri, dreptul de a suferi.
Singurătatea, marcă ilegală a lumii lui Mustapha
Mond, este contemplarea; suboamenii nu găsesc sfin-
ţenia gândirii, ci, alături de viviparitate, de maternitate,
de cămin, o consideră o obscenitate. Aşa că evident că
“solitudinea acustică a lui John (n.a. - a Sălbaticului)
fu întreruptă brusc de sosirea unui uriaş roi de elicop-
tere.” când Sălbaticul se refugiază în lumea sa, renun-
ţând la încălţămintea pneumatică şi la alte tehnologii
avansate care lui i se par dezastruoase pentru adevă-
ratul potenţial al omului. Nu mai există nici un adăpost
în lumea nouă, standardizată genetic şi divergentă:
avem, pe de o parte, nişte Epsiloni nici indezirabili,
dar nici “îmbunătăţiţi” sau refabricaţi prin ingineria
genetică avansată, nişte Epsiloni care pot lua parte la
pseudofericire, iar pe de altă parte îi avem pe acei Alfa
desigur superiori, nu că nu ar exista şi o a treia parte,
sălbăticia, în care locuiesc ca ultimi supravieţuitori
Oamenii.
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ESEUS-au descoperit resturi semnificative ale dino-
zaurilor şi s-a acceptat faptul că aceştia au trăit pe Pă-
mânt. S-a construit conceptul de industrie şi
multiplicare “eficientă” în folosul unei mari părţi a
omenirii. Cei din secolele XX-XXI au folosit excesiv
petrolul şi plasticul, până s-au creat jucării numite “di-
nozauri din plastic”, o derivare spectaculoasă a aces-
tuia din strămoşul său animal/animat. Oamenii sunt
derivaţi din alte fiinţe umane care cândva au trăit, dar
acest lucru nu este echivalent cu celălalt fenomen, al
deplasării morţii spre viaţă, o revenire bravă în braţele
copiilor, a foştilor locuitori ai Terrei. Totuşi, poate de-
veni omul de astăzi (utopic şi cu cea mai mare îngă-
duinţă spus “omul”) o mărturie a unei foste/vechi
lumi, un sălbatic apus care, dezvoltându-se, a dat el
însuşi - sau ceilalţi, căci omul nu e singular pe acest
pământ - naşterea totalitarismului? Poate omul să se
ecranizeze în multiple fiinţe viitoare, în suboameni
care să îl reutilizeze în folosul lor prezent, pentru mi-
lioane bucurii/clipă? Dacă lumea continuă astfel,
foarte probabil să se întâmple şi ceea ce este valabil în
cazul jucăriilor. 

La “Toţi suntem ai celorlalţi” se gândesc cei
din minunata lume nouă. Tratatul pe care îl semnează
din naştere, necondiţionat, cu semenii (iar “semenii”
devine un termen probat în identitatea fizică a celor
din lumea nouă) îi obligă să creadă constant în pace şi
stabilitate, în însemnătatea relaţiilor de scurtă durată,
emoţiile obosind şi trezind spiritul şi îndemnând la re-
flectare, ceea ce nu este deloc rezonabil pentru un con-
trol total al suboamenilor. Emoţia poate conduce la
artă, iar arta adevarată o resping oamenii de după pro-
fetul Ford; aşa că mai acceptabilă este supersenzaţia,
care trimite la excitarea masivă a sistemului nervos şi
explorarea unor dimensiuni necunoscute de primitivi.
Poate că se naşte şi un nou simţ pe lângă aceste dimen-
siuni, poate că prin asocierea a două simţuri se desco-
peră o nouă posibilitate de exploatare a resursei
nervoase şi implicit umane. “Aruncatu-i mai bun ca
reparatul. Aruncatu-i mai bun ca reparatul. Cine câr-
peşte sărăceşte; cine foloseşte acul va rămâne ca să-
racul…“ veghează ca o doctrină asupra populaţiei
dezvelite de istorie. Spaţiul nu mai este nici al ecolo-
gistului, nici al falsului ecologist, ci al economiei ex-
tensive, care urmăreşte să câştige totul şi să nu ofere
nimic înapoi. Pământul supurează în această extragere
abuzivă manifestată ca marş al bogăţiei. Şi omul vechi,
Celălalt? El nu mai are şi nici nu va mai prinde rădă-
cini după eroziune. El aparţine trecutului. Ca şi când
ai stinge o lumânare în cameră, iar a doua zi ai afla că
a fost inventat becul. Renunţi la cel care ştia de natură,

la cel care se descurca şi trecea prin viaţă şi deopotrivă
la cei care pot învăţa şi descoperi singuri taine ale Uni-
versului. Ulise nu este deloc model sau erou în lumea
de după glaciaţiunea a doua, când viriliatea nu este
apreciată, la fel cum toate calităţile sunt mutate sub
imperiul viciilor. Dacă John Savage se ghidează după
operele lui Shakespeare, “Macbeth”, “Hamlet”, şi vir-
tuozitatea sa se amplifică odată cu educaţia sub spec-
trul umanităţii clasice, originare, el având un ideal.
Total contrar este predestinatul, noul om ieşit din epru-
betă, care, în lipsa documentelor care să îi ateste ori-
ginea, nu are nici scop în viaţă, nici nu are de ce să
primească Euthanasia, aşa cum spune Schopenhauer,
în ciuda longevităţii sale şi îngrijirii corporale con-
stante.

Ce este eroul (mitic) pentru sălbatic şi ce este
el pentru civilizatul din 632 Anno Fordi? Pe lângă un
îndrumător, şi un personaj care justifică puterea fizică,
intuitivă şi intelectuală a omului. Numai că pentru Efe-
merul din 632 Anno Fordi, aceste valori au fost violate
genetic. “La întrebarea Quis custodiet custodes? Cine
îi va păzi pe paznicii noştri, cine îi va crea prin ingi-
nerie pe ingineri? răspunsul este o negaţie blândă, în
sensul că ei nu au nevoie de nici o supraveghere.”
afirmă Aldous Huxley în “Reîntoarcere în minunata
lume nouă”. Controlul se impune doar ca la jocul cu

fotografie: Vanessa Sava
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păpuşi, de la superior la inferiorul creat (sau modifi-
cat/restructurat) de superior. Iar despre un conducător
se mai spune că are şi o figură de iubitor de copii. Cel
mai interesant tablou ar fi acela lui Mustapha Mond
redevenit sălbatic. Dar nu se întâmplă.

Nu este doar un outcast, dar chiar şi un outlaw
John Savage, care încearcă să reintroducă masei cul-
tura cărţilor şi nu a golfului sau tenisului electromag-
netic, sporturi scoase de fapt din cercul culturii
sporturilor tradiţionale tocmai pentru că apar compo-
nente de natură să aducă omul sub stăpânirea artifi-
cialităţii. Tensiunea dintre proscrisul Sălbatic şi lumea
preponderent deculturalizată ajunge la un punct critic
când se află că este fiul ilicit al Directorului şi al Lin-
dei. Nu se ştie cum, descendentul are o personalitate,
se raliază tipicului uman din mileniul doi, dar nu poate
fi un salvator care să îi reîntoarcă pe sclavii supersen-
zaţiilor la emoţii şi sentimente, cum nu se poate inte-
gra în lumea nouă. “Dospeşte, dezmăţule, dospeşte!
(“Troilus si Cresida”, V, 2, 57, ed. cit., vol. 6, 1987, p.
89), striga frenetic Sălbaticul mânuind din nou biciul.”
Însă strigătele sale nu au ecou nicicând şi nu sunt nici
(re)simţite de populaţia răsărită din eprubete.

“Sălbatic” pentru cei din lumea nouă înseamnă
şi un răzvrătit, un rebel care, prin setul de reguli pe
care îl poartă ca pe un talisman, încearcă să impună
nonconformismul, iar pentru aceşti semeni pe care
tocmai conformismul, conformitatea îi definesc, im-
punerea este dezagreabilă. Ei trăiesc ca organisme pa-
razitare pe lângă sistem, cum să accepte să se abată de
la traseu? Dar, mai ales, cum să comită ilegalităţi?
Destinul strict al Acestora se bazează pe constrângerea
la nişte reguli abuzive, depersonalizatoare, nihiliste -
lumea este stabilă, completă, perfectă relativ la con-
ştiinţa Şefului Suprem, dar o singură regulă încălcată
de cineva şi poţi spune adio controlului.
Pâinea nouă cea de toate zilele, soma, suprimă conşti-
inţa individului şi are rolul unei fabrici de vise şi plă-
ceri intramundane şi vizibile doar la nivelul
imaginaţiei, căci lumea se mulţumeşte să staţioneze şi
să nu acţioneze în favoarea personală, dacă nu socială.
Imunitatea omului la noutate şi la subordonare este
zero.

“Time is a River without Banks” este o operă
picturală a lui Marc Chagall care pune în ipoteză va-
labilitatea timpului - în raport cu ce? În raport cu orice.
Un peşte cu aripi, “himmelizat” (der Himmel = cer,
lb. germ.), un ceas vechi purtat de fluiditatea apei şi
doi oameni. Prin timp sau deasupra timpului, peştele
capătă şi o nuanţă umană: mâna care creează armonie

cu vioara. Fără reflux şi fără mal, timpul curge, ceilalţi
fiind inundaţi sau coexistând în râu, supuşi. Doar Bor-
ges spune: “Time is the substance I am made of. Time
is a river which sweeps me along, but I am the river;
it is a tiger which destroys me, but I am the tiger; it is
a fire which consumes me, but I am the fire. The
world, unfortunately, is real; I, unfortunately, am Bor-
ges.” în “A New Refutation of Time”. Doar el se simte
puternic contra timpului, însă dacă ne gândim bine, nu
e o opoziţie clară cu pictura lui Chagall, pentru că şi
acolo omul, trăind în râu, aproape se reconfigurează
după el, aproape devine timpul. În “Time is a River
without Banks”, timpul nu este un factor la fel de dis-
tructiv ca în lumea recreată, de după Ford. Să revenim
la Huxley. Ajutorul conducătorului suprem este cu
adevărat timpul, iar mentorul său (nu ne permitem să
îi spunem “(mentorul) spiritual”, deşi chiar şi paznicii
sunt păziţi, cum reflectează Huxley, chiar şi unul ca
Mustapha Mond, pentru a se ţine pe picioare, mai are
o fărâmă de adevăr metafizic şi de suflet în el, altfel
nu ar putea deţine tocmai controlul), tăticul Ford, de
la care se trag toate. Numai că timpul care trece îi pa-
ralizează pe noii locuitori ai planetei. Celălalt, Savage,
dimpotrivă, prinde puteri la fel ca Borges, zburând şi
fiind totodată peşte în râul temporal. Substanţa lui nu
se metamorfozează ca să se adapteze conceptelor noi,
deşi, dacă nu primitivul, atunci omul intermediar (din
primele două milenii) comportă această abilitate.

Marc Chagall - "Black Sun over Paris"
(sursa: www.arctic.edu)
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chizare banală urmată de un “Wow” spectaculos. De-
posedaţi de simţul estetic şi chiar de dorinţa de a studia
tehnologia, cei pe care îi numesc unitar Aceştia (dato-
rită neabaterii lor de la norma socială şi fizică, până la
urmă), adică pe cei din lumea nouă, nu mai iau în con-
siderare reflectarea, gândirea (nestatornică). Ei sunt
îngropaţi în prezent, iar dacă muşcă puţin din lucruri
artificiale şi fără rost, fără scoarţă şi motiv intelectual,
sunt fericiţi. De ce fericirea este ceva pur şi în acelaşi
timp pângărit în contextul anului 632 după Ford? Pen-
tru că suboamenii nu se dezvoltă mental pe parcursul
vieţii lor. Ei îndeplinesc doar funcţia de perpetuare a
speciei umane. Rămân aceiaşi de mici copii, fiindcă,
exceptând delincvenţa, lor li se permite totul din co-
pilărie. Oamenii (the beings?) din anul 632 după Ford
sunt curaţi prin faptul că sunt retezaţi de la modelul de
şcoală, de la ideea de durere, de la posibilitatea de a
se autodetermina: “rămân în eprubete” până mor. Ei
nu ştiu despre ce este vorba în această lume. Şi tocmai
pentru că nu cunosc tristeţea, fericirea este pângărită.
Despre Celălalt nu putem face aceeaşi discuţie. Toţi
sunt verosimili. El posedă cunoaştere. Ce-i drept, nu
una vastă. Dar îl ştie pe Shakespeare şi citează din ope-
rele lui cu efervescenţă şi a mai şi trăit în rezervaţia
sălbaticilor. El citează timpul şi a întâlnit tristeţea, ne-
fiind denaturat (întru totul) de controlul global invin-
cibil momentan. Fericirea reprezintă un concept
necontaminat pentru el. 

Rece este spaţiul în care convieţuiesc Linda,
Lenina şi toţi ceilalţi. Nu sunt diformi fizic, dar nu în-
ţeleg ce ar putea fi iubirea, precum nici nu acordă o
importanţă prea mare intimităţii, fiind rupţi categoric
de la sistemul de singurătate, solidaritate, înţelegere.
A percepe înseamnă a fi, iar dacă nu te supui regulii
de a simţi la un nivel neuzitat în trecut ceea ce fac cei
din film (a simţi sărutul actorilor pe propriul obraz -
oare ce fel de căldură le transmite acest lucru specta-
torilor, există puţină afecţiune în acest simbol?) nu se
poate, decât dacă ai trăit ca un om pe cale de dispariţie.
Referitor la timp, ceea ce sună foarte interesant este
faptul că pentru cei din 632 Anno Fordi, timpul de di-
nainte de ei este asemănător termenului “preistorie”
cunoscut de noi, cei din 2013. Nici o urmă scrisă, ieşită
la iveală.

Ca avatar al trecutului, Sălbaticul îşi poartă
crucea destul de brav, dar aparţinând practic altei caste,
mai mult decât atât, casta sa fiind considerată infe-
rioară chiar şi Epsilonilor, gândurile sale devin impo-
sibil de transferat celor necugetători. “Atunci când
individul simte, toata obştea se resimte.” se spune la

Şi totuşi… timpul pe cine inundă? Locuitorul
din 632 Anno Fordi nici măcar nu se luptă contra
cuiva, nu se răzvrăteşte şi nici nu dă naştere anarhiei.
Nici Sălbaticul nu reuşeşte să o provoace. În spiritul
său însă, emite nişte semnale care să ateste că nu se
află cu sufletul în lumea nouă. Plăcerile mici şi care
ocupă timp în mod nefololositor, ale celor surprinşi de
diversele mecanisme din lumea nouă, sunt prea multe
ca să mai rămână spaţiu şi pentru alte activităţi. Lumea
nouă nu mai are (un) ceas.

Sub imperiul  timpului, lumea se dereglează,
dar nu timpul este de vină, ci omul, care creează singur
boala (controlul) şi nu face nimic ca să o stopeze, ci o
consideră fantastică. Oamenii de astăzi (un astăzi im-
personal pentru noi, dar deopotrivă real pentru Le-
nina), sunt blocaţi în timpul în care trăiesc şi nu se pot
identifica cu trecutul, iar ideea de viitor nu le trece prin
gând. Prezentul are o manta grea deasupra lumii. Ace-
ştia nu recunosc posibilitatea unei alte lumi; ei trăiesc
în prezentul supus controlului, un prezent concis şi
fără margine (aparent). Când Sălbaticul, cel neslăbit
de soma şi alte noutăţi alimentare, invocă trecutul lui
Shakespeare, posibila interferenţă a timpului din urmă
cu lumea din 632 creează o problemă.

Noi vorbim de artă ca de un mijloc de purifi-
care. Nu îl contrazic pe Thomas Adorno, care spune
despre ea că nu e doar un mijloc de delectare şi că arta
adevărată implică ceva mult mai complex decât o kits-

Marc Chagall - "Time is a River without Banks" 
(sursa:  www.huffingtonpost.com)
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un moment dat în roman şi această frază completează
modul în care există o interconectare profană a celor
ce trăiesc sub control, cum este eradicată posibilitatea
de a-ţi simţi doar tu însuţi durerea. Transmiterea în
masă a senzaţiilor se realizează printr-o poartă numită
genetică, securitatea Celuilalt fiind practic imposibil
de păstrat, pentru că “toţi sunt ai tuturor”, iar sinapsa
dintre aceste vieţuitoare este foarte bună. Pentru că nu
există nici un virus, ceva trebuie totuşi să se mute din
corp în corp, ideea de umanitate unitară fiind totuşi
prea abuziv şi mecanic utilizată.

Şi pentru că datorită tabloului lui Chagall am
identificat o nouă problemă, cred că un al doilea exem-
plu ar fi foarte sugestiv şi ar puncta o altă problemă la
fel de bine ca “Time is a River without Banks”. În
1952, Chagall îmbogăţeşte pânza sa cu simbolism cu
opera “Black Sun over Paris”, prin care (prea grosolan
spus “sintetizează”) problematizează, printre altele, re-
laţia omului cu oraşul, cu natura, un soare negru “ilu-
minând” un oraş ca Parisul. Omul e fecund în orice,
atât timp cât există ceva care să îi ofere energie. Omul
este legat de oraşul în care trăieşte şi îşi duce soarta.
Dar Soarele este solitar şi veşnic rece, parafrazând vor-
bele Luceafărului; nimic din ceea ce este uman nu-l
poate atinge. Imunitatea Soarelui este perfectă, dar
Chagall, neintegrat nicăieri, reprezintă un Celălalt
oriunde s-ar duce, întunericul completând imaginea
oraşului în care locuieşte. Soarele metamorfozat,
steaua principală din Sistemul care îi poartă numele,
îşi pierde puterea de a mai fi strălucitor şi de a fi sim-
bol al frumuseţii, cel puţin al conceptului de frumuseţe
cel mai des întâlnit. Oraşul este ros de o foame consu-
matoare de energie de la un obiectiv care nu le (mai)
poate oferi aceleaşi lucruri. Cam aşa ceva se întâmplă
şi în “oraşul” lui Mustapha Mond. Omul este în oraş,
care până acum mulţi ani înainte de 632-ul de după

Ford simboliza locul împlinirii tuturor, ca un “Ameri-
can Dream”, dar în 632 omul nu se găseşte în strălu-
cire şi în seninătate. Răsăritul soarelui şi implicit a te
trezi nu e o recuperare a şansei de a fi mai bun, ci un
drum nu doar ireversibil, cât identic şi constant în
comportament. Oamenii se odihnesc, dar nu au odihna
veşnică în patul lor nici în somnul natural, nici în sta-
rea de după consumarea acelei soma. Şi soma e soarele
vieţii lor de conservaţi în comportament şi fizic.

Naziştii făceau săpun din evrei, dar ce fac noii
oameni din (noii) oameni şi din natură? Destul de greu
să returneze vechea stare a lucrurilor. Foarte simplu să
îi (de)structureze şi altfel. În realitate, omul din 632
Anno Fordi trăieşte neurmărind vreun scop, numai
corpul lui având o valoare, iar această valoare, în mare
parte, există numai pentru el. Nu există falsuri şi nici
speculaţii în această lume. Lipsind simbolul materni-
tăţii, ideea de prunc este incompatibilă cu Aceştia, în-
deosebi aceea de cordon ombilical. De fapt, legăturile
primordiale sunt acestea, iar în lumea nouă, ele sunt
tăiate. A atinge pântecul cuiva pentru a simţi viaţa care
se dezvoltă sub el este pentru suboameni un fapt im-
posibil de realizat. 

Dacă durerea e o amăgire, o risipă de energie
pentru civilizaţia nouă, pentru Sălbatic este însă ceva
firesc şi o fericire în schimbul lumii ostile. Asta pentru
că el simte puterea, ceilalţi fiind roade ale slăbiciunii.

Cărţile au fost interzise în lumea nouă, dar în-
săşi “Minunata lume nouă” a lui Aldous Huxley a fost
înlăturată din Irlanda.

Ce mai rămâne din această lume este ea însăşi,
nemetamorfozându-se în nici un mod. Sălbaticul ar
putea îmbătrâni frumos alături de ceilalţi - sau nu.
“Ucizându-şi carnea” (aşa cum el însuşi strigă în
final), ucide timpul în care el nu are loc, intrând în
agonia şi extazul izbăvirii. Lenina şi el nu dau naştere
nici unei legături în final. Iar civilizaţia nouă se depăr-
tează de încă o urmă a trecutului.

grafică: Iulia Plăiașu
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Autorul -  călătorul către celălalt 
sau un veşnic Prometeu

Simona Noapteș

LAdevăr: Sculptura, la fel cu
arta dramatică, este în acelaşi timp
cea mai grea şi cea mai uşoară din-
tre toate artele. Copiază un model,
şi opera este înfăptuită; dar ca să-i
dai suflet, să creezi un tip reprezen-

tând un bărbat sau o femeie,
aceasta înseamnă să păcătuieşti şi

tu ca Prometeu. 
Honoré de Balzac, Verişoara Bette

Prometeu comite crima, fură focul şi înteme-
iază o nouă lume, o lume născută din mutaţie şi cu do-
rinţa genetică de schimbare perpetuă. Prezentul nu mai
este niciodată, începând cu Prometeu, suficient, viito-
rul implicând mereu o nouă căutare, o nouă găsire, o
nouă asimilare. Transformarea viitorului în prezent îl
face din nou insuficient si căutarea reîncepe. Pedeapsa
este aceea de a ne afla într-un continuu moment zero
care nu satisface dorinţa proteică de progres. Acesta
este mitul. Acesta este adevărul. Orice judecată morală
asupra acestui fapt nu este în niciun fel posibilă, pentru
că ar fi subiectivă. Obiectivul nu are liber arbitru.
Acesta este adevărul transcendental. Acesta este mitul.
Necesarul funcţionează la fel în toate cazurile. Nece-
sarul de a fi mereu alţii, mereu noi, mereu nedescope-
riţi. 

Suntem curioşi de misterele ascunse în ceilalţi,
dar ne dorim mai întâi să le aflăm pe ale noastre. Spe-
răm în primul rând ca aceste mistere să existe, să în-
semnăm pentru noi înşine mai mult decât vedem în
oglindă. Încercăm să ne prindem visele pentru că sim-
ţim că acolo se află ultimul mister din ceea ce suntem.
Încercăm să le reînfăţişăm dimineaţa, întorşi cu faţa
spre albul pereţilor, doar, doar, ar exista ceva de ne-
atins în noi. Aceasta este primul, ultimul şi cel mai
mare păcat al omului – de a se considera mai mult
decât este, iar încercarea de a afla acest inefabil şi in-
finit rest l-a izgonit din Paradis pentru totdeauna.

Autorul, ca instanţă literară, este poate unul
dintre cele mai bune exemple ale tendinţei de câştigare
a unei noi identităţi. Celălalt nu reprezintă numai ne-
cunoscutul, ci reprezintă, pentru scriitorul de literatură,
un grad mai mare de cunoaştere pe care acesta, prin
opera sa, încearcă să-l atingă. Autorul şi opera sa sunt,
la o primă vedere, contopite fără drept de îndoială. Dar
cum devine Omul, autor? Si ce vedem noi mai întâi?
Opera sau pe creatorul ei? Pot fi ele oare privite sepa-
rat? 

Vom vedea că operă există şi fără autor şi că
autorul poate exista şi fără operă (nu este vorba strict
de absenţa autorului sau a operei, ci de modul de re-
ceptare pe care îl are cititorul). 

Noţiunea de autor a fost precedată de aceea de
poet (în accepţiune antică) şi de cea de creator. Între
aceşti termeni nu există însă o sinonimie totală. Grecii
nu aveau termeni care să corespundă cuvintelor a crea
şi creator. Şi am putea spune că nici nu aveau nevoie
de ei. Le era suficient termenul a face (poiein). Şi nici
pe acesta nu îl aplicau artei şi unor artişti ca sculptorii
şi pictorii: căci aceştia nu efectuau lucruri noi, ci doar
reproduceau cele aflate deja în natură. Putem spune
oare despre un pictor că face un obiect? întreabă Pla-
ton în Republica şi răspunde: Nicidecum, el numai
imită. Însă grecii au cunoscut o excepţie de la această
regulă, una singură, dar considerabilă: poezia. Numi-
rea ei greaca era poiesis, provenind de la verbul poiein
(= a face). Grecii nu-l asociau pe poet cu artiştii, aşa
cum nu asociau poezia cu arta. Noţiunea de creator
încă nu era folosită în legătură cu „autorul de litera-
tură”. La fel şi în era creştină când creaţie rămăsese
rezervat numai pentru înfăptuirile dumnezeieşti: crea-
tio ex nihil - creare din nimic, având alt sens decât fa-
cere.  

Şi o bună perioadă, operele literare nici nu
aveau nevoie de un creator/autor/poet individualizat.
Legendele, epopeile, poveştile, toate circulau fără să
aibă nevoie de autenticitatea pe care le-ar fi oferit-o
instanţa autorului. Veridicitatea lor era mai degrabă gi-
rată de vechimea lor sau de caracterul lor revelat. O
lungă perioadă poetul nu este decât un mediator între
zei şi ceilalţi oameni, este purtătorul de mesaj. Textele



ştiinţifice aveau un alt statut. Ele cereau semnătura
unui autor, numele celui care îl scrisese reprezentând
o garanţie suficientă a statului lor. Astfel, se ajunge în
Evul Mediu să se enunţe idei cu adăugarea magister
dixit (referinţă la Aristotel) pentru a arată calitatea tex-
tului respectiv. Renaşterea îl pune pe om în centru. Tot
Renaşterea ne spune că omul e un univers, că el e in-
finit şi că totul se găseşte în om – totul, inclusiv necu-
noscutul, inclusiv celălalt, idee pe care barocul o preia
şi o instituţionalizează ca pe un crez al său. Barocul
spune că omul este mereu altul. Inconstant, ca apa unui
râu, omul este într-o continuă devenire şi schimbare.
“Combien de fois ce n’est plus moi!” ne spune Mon-
taigne în eseurile sale. Pentru astfel de concepte, ba-
rocul a fost condamnat de către clasici, dar s-a apropiat
de actualitatea contemporană de sorginte avangardistă. 
Odată cu apariţia prototipului de poeta artifex, apare
şi ideea de text nu revelat, ci creat şi, de aici, câteva
secole mai târziu, dezvoltarea literaturii moderne
aduce în discuţie ideea de creator. Creaţia înseamnă
punerea bazelor unei noi lumi. Înseamnă întemeiere,
o întemeiere care nu poate avea loc decât prin schim-
bare, prin transformarea în altceva, în celălalt. 
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Tendinţele se împart în epoca modernă în două direcţii
în ceea ce constă identitatea pe care un scriitor o con-
struieşte în opera sa. Prima direcţie este dictată de con-
ceptul nietzschenian să devii ceea ce eşti, acel
cunoaşte-te pe tine însuţi antic, iar cealaltă direcţie,
aparent antagonică, enunţată de teoreticianul literar
Michel Foucault, care spune eliberează-te de tine în-
suţi, scrisul nereprezentând o formă de confesiune
imediată, ci el îndeplinind o funcţie în esenţă transfor-
matoare, transgresivă. Am spus aparent antagonice,
pentru că ambele presupun o schimbare, o călătorie
spre celălalt, fie el un celălalt interior, fie un celălalt
total diferit de identitatea originară. Ceea ce au în
comun cele două teorii este că ambele presupun o pier-
dere a identităţii (şi câştigarea uneia noi) -  A se trans-
formă în B fie prin „devenire” şi cunoaşterea de sine,
fie prin „fuga de sine” şi eliberare.

Mult mai transparent, secolul XX întruchi-
pează o tendinţă de accentuare a ideii de dezrădăci-
nare, de angoasă existenţială, urmată fie de încercarea
de regăsire, fie de dorinţa de pierdere a identităţii, de
transformare. Călătoria, principala modalitate de cu-
noaştere a celuilalt, a însemnat câteva secole călătoria
între spaţii geografice diferite Şi apoi interesul pentru
alte timpuri, imaginea simbolică a acestei călătorii
între vremuri, fiind muzeul. Secolul XX aduce cu sine
o serie de tensiuni extreme în plan social. Aceste ten-
siuni au exercitat şi asupra individului un ansamblu de
mutaţii de ordin interior. Progresul ştiinţelor a fost
unul deosebit, psihologia punându-şi amprenta din ce
în ce mai mult pe soarta individului prin ceea ce s-a
numit psihanaliză. Dintr-odată, omul a descoperit ca
universul său interior este împărţit, că Eul nu este sin-
gura entitate pe care o cuprinde, că există o dimen-
siune total inaccesibilă oricât de profundă ar fi
încercarea de cunoaştere.

În realitate, făcând abstracţie de tot ceea ce în-
seamnă „instituţionalizarea” autorului de literatură,
scriitorul, în sens general, a fost supus dintotdeauna
unor scindări interioare. De aici s-a născut dorinţa de
a scrie, scrisul devenind o instanţă salvatoare. Dar
scriitorul creează neîncetat, pentru că este prin defini-
ţie proteic. El fură focul şi întemeiază o nouă lume.
Dar cum lumea creată nu mai este suficientă, el supu-
nându-i toate misterele şi îmblânzindu-i toţi demonii,
devenind atotcunoscător în lumea creaţiei lui, este ne-
voit să pună bazele uneia noi. Pedeapsa pentru faptul
că se numeşte creator este faptul că nu îşi poate potoli
dorinţa de cunoaştere niciodată, fiind veşnic în căuta-
rea unei noi lumi care are nevoie de întemeiere. 

Autorul este aşadar un căutător perpetuu, un

grafică: Dimofte Dragoș
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este altul, îşi descoperă noi dimensiuni, de cele mai
multe ori, îndepărtându-se de sinele iniţial şi aşa in-
cert. Cu cât îşi dă mai multe răspunsuri, cu atât este
chinuit de şi mai multe întrebări. Jocul este unul dina-
mic, în care personalitatea în căutarea unei identităţi
trebuie să treacă din necunoscut în necunoscut, să de-
vină mereu alta şi alta. Autorul trebuie să îşi creeze
lumea pentru că, aproape amnezic, sinele autentic este
contaminat de dorinţa de altceva, un altceva revelator
şi fecund. Dar ce păcat că acel altceva devine atât de
repede identitate, iar Prometeu trebuie să fure iarăşi
focul.
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Dualitatea... În căutarea oii fantastice
George Alexandru Pîrlog

cu referire la “În căutarea oii fantastice” de Haruki Murakami

TProlog:
Totul a început atunci când am găsit oaia, pentru că, până atunci, era haos. Aşa că, am pornit în

căutarea ei cu speranţa că voi reuşi să ies din situaţia în care m-a băgat Şobolanul. Poate că am vrut
doar să-mi modific cursul vieţii mele aparent banale, sau să-mi depăşesc condiţia mea de mediocru idea-
list. Pur şi simplu am pornit în căutare, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut. Cred că aşa ar fi răspuns
micul agent publicitar, prieten cu J şi cu Şobolanul, la întrebarea: “De ce ai pornit în căutarea oii?” Însă
eu cred că gazetăraşul nostru e un element ce trece printr-o serie de pierderi, atât personale (divorţul de
soţie şi moartea prietenei sale din facultate, ce a rămas în amintirea sa ca fata ce se culca cu oricine), cât
şi pierderea identităţii naţionale a Japoniei în urma războiului. Acesta pleacă în căutarea oii fantastice,
simbol spiritual şi al desăvârşirii personale, cu scopul de a se regăsi.

Ipostazele oii

Știi cum e... e ca atunci când mergi pe stradă,
într-o seară cu lună plină şi pe drum îţi apar patru
umbre, nu una, ca de obicei. Aşa şi motivul oii care se
dezvoltă pe mai multe laturi. Apare ca animal, entitate
supranaturală, ca preocupare a vânătorilor de iluzii,
sau ca identitate (Omul Oaie).

Oaia, ca simplu rumegător, deţine o inteligenţă
limitată condiţtiei ei animaliere, dar oarecum asemă-
nătoare cu cea a omului. Aici mă refer la capacitatea
de conştientizare a “valorilor” grupului şi dorinţa de a
urca în ierarhia turmei. Această dorinţă se realizează
atacând oaia de pe o treaptă mai înaltă, într-un moment
de vulnerabilitate ca, mai apoi, “câştigătoarea” ajunsă
vulnerabilă să fie înlăturată de o alta mai puternică.

Oaia, ca entitate supranaturală, îşi face simţită
prezenţa în anul 1935 în timpul războiului (de văzut
rândul nouă din prefaţă), punând stăpânire pe sufletul
unui tânăr inginer agronom, pasionat de oi. Apare la-
tura malefică, oaia îl ispiteşte pe inginer arătându-i
ipostaza ei supranaturală şi îl întreabă dacă poate intra
în el. Spiritul oii îl contaminează şi în schimbul abili-
taţilor nemaipomenite, oaia îi consumă sufletul, trans-
formând pe inginer si pe alţii ce au urmat dupa el  din
“cel-ce-are-oaia” în “cel-fără-de-oaie” în momentul în
care  părăseşte corpul. Cel-fără-de-oaie devine neferi-
cit şi îşi consumă viaţa cautând ceva ce nu va gasi, ca
în final să moară. Mai mult decât atât, cei care trăiesc
în mediul oii  se identifică cu “persoana” ei, ca mijloc
de siguranţă şi supravieţuire (Omul Oaie). 
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Mediocrul idealist şi Mediocrul realist

“Mediocritatea e o stare de confort incolor,
teama de a întreprinde ceva care ar putea fi o ieşire
dintr-un ritm care nu tinde spre nicăieri. Mediocrul e
căldicelul din apocalips. Cel care nu e nici rece, nici
cald şi care se simte bine aşa. Nu are sau şi-a tăiat sin-
gur aripile şi nu are nici entuziasm pentru înălţimi, nici
complexe pentru că s-ar târî ca şarpele. E prieten cu
inerţia şi îi face jocul cu fidelitate. Când încearcă să
scape de inerţie, nu-i merge. Dar, de obicei, nici nu în-
cearcă. Se mulţumeşte cu puţin şi parcă ar face anume
efortul de a nu produce şi a nu se angaja în ceva sem-
nificativ. La idei înalte nu se ridică fiindcă are picioa-
rele minţii prea scurte. E victima destinului, dar şi a
comodităţii şi a refuzului stărilor ieşite din comun. Nu
îi place să iasă din comun. Uneori poate fi bine, pentru
unii, dar, de obicei, aceasta înseamnă plafonare.”
(http://yobediah.wordpress.com/2010/02/26/mediocritatea/)

Lăsând la o parte oaia, ajungem la dualitatea
condiţiei umane, ilustrată foarte bine prin protagonis-
tul romanului  şi partenerul său de la agenţia de publi-
citate. Aceste două personaje reprezentând mediocrul
idealist, respectiv mediocrul realist. Cel idealist aso-
ciază tot ce există spiritului, de aceea este atras de cău-
tarea oii, un simbol spiritual, pe când cel realist
acceptă realitatea aşa cum e şi caută să nu iasă de pe
acest făgaş, din frică de necunoscut şi probabil din in-
capacitatea de a înţelege idealismul deoarece  unei pă-
sări ce a trăit toata viaţa într-o cuşcă  îi va fi teamă să
zboare şi i se va părea nefiresc. În timp ce mediocrul
idealist îşi depăşeşte condiţia de mediocritate, pornind
în căutarea oii, realistul se afundă şi mai tare în rutină.
Mai mult decât atât, odată distrusă colaborarea dintre
realist şi idealist, realistul, în persoana prietenului pro-
tagonistului, reduce afacerea ajunsă prosperă la un
simplu birou de traduceri.

Dualitatea femeii cu trei ocupaţii 

Femeia cu trei ocupaţii, un personaj destul de
straniu, apare în viaţa protagonistului ca o consolare
emoţională  în urma divorţului. Această femeie apare
la începutul cautării oii şi dispare odata cu descoperi-

rea ei. Pe lângă stranietatea urechilor şi puterile lor de-
osebite, această femeie deţinea şi o personalitate duală
dependentă de acoperirea sau ivirea urechilor. Două
dintre ocupaţiile acesteia erau corectarea de texte şi
pozarea ca model de urechi. În momentul în care avea
urechile acoperite, în calitate de corector de texte, era
ea, avea mintea liberă, în momentul în care îşi desco-
perea urechile forţat, ca model de urechi, îşi bloca
mintea şi devenea altă persoană.

Epilog:

Şi după ce ai găsit oaia? Am mers pe malul
râului până la vărsare, am plâns mult, niciodată nu
mai plânsesem atât, apoi am privit în râu şi am des-
coperit că nu sunt singur.

grafică: Denisa Paula Saragea
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Identitate şi alteritate
Vasile Chiper

E“Identitatea ta acoperă întregul
spectru al conștiinței, de la materie
la trup, minte, suflet, spirit. Astfel,
în profunzimile spiritului tău, ești

una cu totul.”

Problema identităţii
Am două motto-uri pentru această intervenție.

Primul din ele sună cam așa: 
“Cunoaște-te pe tine însuți” – acest motto provine de
la Socrate, dar el trebuie acum completat astfel:
“Cunoaște-te pe tine însuți ca parte dintr-o lume în in-
terconexiune, aflată într-o continuă schimbare!” În
alte cuvinte, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, dar
și lumea exterioară… din ce în ce mai complexă.

Aşa cum am promis, al doilea motto este:
“Identitatea ta acoperă întregul spectru al conștiinței,
de la materie la trup, minte, suflet, spirit. Astfel, în
profunzimile spiritului tău, ești una cu totul.” Acesta
e un citat din Ken Wilber, un filosof american.

Aş îndrăzni să mai adaug un citat, pe care l-am
abordat noi în decursul unei ore, mai exact atunci când
ne-am referit la Lucian Blaga. Vă amintiţi de orizontul
misterului? Am spus că orizontul misterului este fron-
tiera dintre două lumi: cea cunoscută și cea necunos-
cută. Morris Escher, pictor olandez, are o gravură
intitulată: “Mic trafic de frontieră metafizică”. Este
vorba acolo despre un tip cam ciudat, îmbrăcat straniu,
cu o pălărie țuguiată, unul care trece din lumea cunos-
cută către cea necunoscută. Acești contrabandişti de
frontieră metafizică împing cunoașterea cât mai mult
în domeniul necunoscutului.

Despre acești oameni voi vorbi în continuare
pentru că trebuie să acceptăm ideea că de la Socrate
încoace, această problemă a identității sinelui este o
frontieră a cunoașterii omenești. Această frontieră este
bântuită de niște persoane speciale, niște aventurieri
ai cunoașterii, ce împing cunoașterea în domeniul
acesta al necunoscutului. Noi suntem nişte fiinţe ex-
trem de puţin cunoscute. Ne cunoaștem foarte puțin
pe noi înşine și tocmai de aceea, sunt enorm de multe
lucruri de descoperit în domeniul acesta. 

Cartografia identității
Când Cristopher Columb descoperă America,

el de fapt descoperă un continent nou. În acest dome-
niu al identității avem niște asemenea exploratori ai
acestei necunoscute care suntem noi, care este identi-
tatea noastră. Primii care au pus problema aceasta a
explicării psihicului sunt nemții ăia… Gustav Fechner,
Hermann Lotze etc,  care au descris biografia postna-

tală (conștientul) sau ceea ce reținem noi din momen-
tul în care devenim conștienți și până în momentul ac-
tual: ceea ce ai gândit, simţit, imaginat, chiar ceea ce
ţi-ai amintit. Toate acestea sunt conţinute de conştient.
Aceste noţiuni sunt destul de cunoscute pentru că aţi
fost familiarizaţi cu ele în clasa a X-a, la ora de psiho-
logie. 

Un al doilea continent descoperit în ştiinţele
umaniste este acela al inconştientului, adus la lumină
de Sigmund Freud. Pentru el, inconştientul este mate-
rialul biografic postnatal, care a fost fie uitat, fie refu-
lat. Refularea este reprimarea activă a unor informaţii
şi trăiri, neconvenabile pentru buna părere despre noi
înşine, de aceea le şi uităm. Să vă dau un exemplu.
Trăiesc cu impresia că am fost un elev strălucit, dar
când mă uit pe o fişă matricolă din perioada liceului
constat că de fapt am fost un elev îngrozitor, am avut
medii mici, note de cinci, dar în mintea mea mă con-
sideram nemaipomenit. Aceasta e o refulare, uităm de-
fectele noastre pentru a ne simţi mai bine în pielea
noastră. Pe lângă acest inconştient personal, care cu-
prinde: acte ratate, vise, uitări, complexe, mai există
încă un domeniu descoperit de un alt aventurier al spi-
ritului, pe numele său, Carl Gustav Jung. El descoperă
că există şi un inconştient colectiv. Asta presupune
nişte arhetipuri, marile vise ale omenirii, basmele şi
miturile care exprimă experienţa strămoşilor îndepăr-
taţi ai omului. Noi de fapt visăm pe baza unor modele
care sunt comune pentru întreaga umanitate ori mai
restrâns, pentru întreaga rasă, pentru întregul conti-
nent. Există deci inconştient personal şi inconştient co-
lectiv, continente descoperite de Freud, respectiv Jung.  
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Stanislav Grof pleacă din Cehia pentru a se
muta în America, la Baltimore, unde îşi continuă cer-
cetările în acelaşi domeniu. În acea perioadă, în Ame-
rica se născuse mişcarea flower-power, mişcarea
hippie, psihedelică, era foarte la modă LSD-ul, luat în
scopuri recreative de către tineret. Presa atacă din ce
în ce mai virulent această substanţă. Cantităţile mari
de LSD consumate de tineretul american produc mo-
dificări ale ADN-ului la nivelul leucocitelor. Acest fapt
se dovedeşte extrem de grav. Ceea ce ziariştii au as-
cuns este că acelaşi efect îl au şi substanţe precum as-
pirina, cofeina, tetraciclina. După acest tămbălău
mediatic, LSD-ul a fost interzis. Contextul acesta l-a
pus pe Grof într-o situaţie extrem de delicată, el fiind
specializat tocmai pe LSD. A început însă să caute alte
substanţe cu efecte similare, substanţe care nu fuseseră
interzise. Acum el descoperă o practică veche, ţinând
de o religie arhaică, de acum 30-40 de mii de ani. Re-
ligia la care mă refer este şamanismul. Şamanul, vră-
jitorul siberian, devine vindecătorul comunităţii şi
realizează lucruri nemaipomenite. Un şaman trece prin
călătorii iniţiatice şi sub îndrumarea unui maestru,
consumă ciuperci halucinogene şi alte substanţe, să
zicem cactusul Peyote din Mexic. În diferite părţi ale
lumii, există tot felul de substanţe psihotrope. Şama-
nismul a apărut în Siberia, dar s-a extins în Australia,
printre aborigeni, în Africa, în America Centrală şi de
Sud, chiar şi în Europa. Tracii, aşa cum descrie Hero-
dot, aveau un obicei straniu, foloseau sămânţa de câ-
nepă în anumite scopuri. Într-un cort închis, aruncau
seminţe pe jar şi inhalau aburii, apoi începeau să aibă
viziuni. Aceasta e călătoria şamanului, prin substanţe
psihotrope, dansuri ritualice, posturi, rugăciuni, medi-
taţii, omul intră într-o transă şi face o călătorie fasci-
nantă, terifiantă sau paradisiacă, depinzând de starea
de spirit. Poţi nimeri ori în Iad, ori în Rai.  Astfel şa-
manul e scos din starea de om obişnuit şi devine un
vindecător. Grof numeşte aceasta “tehnologia sacru-
lui”. Şamanul poate să aducă ploaia, vindecarea anu-
mitor boli, el e o fiinţă superioară care trăieşte într-un
registru superior. Amicul nostru Grof şi-a continuat
cercetările asupra ciupercilor halucinogene, cactusului
Peyote, haşişului etc. Nu era neapărat fascinat să con-
sume droguri, voia să înţeleagă exact cum funcţio-
nează psihicul şi cum poate să îi amelioreze
suferinţele. El a descoperit un fel de respiraţie, denu-
mită respiraţie holotropică, ceea ce semnifică “tendinţă
către integralitate”. Noi operăm în viaţa de zi cu zi cu
o parte mică a facultăţilor noastre, dar când omul intră
în asemenea stări speciale, omul pătrunde către alte
domenii ale psihicului. Se lărgeşte experienţa umană.

Un alt aventurier al spiritului care descoperă
încă două continente necunoscute şi care lărgeşte
foarte mult acest domeniu al psihicului uman este Sta-
nislav Grof,  o personalitate la nivelul lui Einstein, aş
zice eu. El modifică paradigma, modelul de ştiinţă
practicat până acum. Descoperirile lui se bazează pe
experienţa lui de tânăr psiholog care la un moment dat
primeşte o substanţă recent descoperită. Este vorba
despre LSD, care este o creaţie a unui chimist pornind
de la cornul secarei, o ciupercă microscopică ce pro-
duce halucinaţii. Grof foloseşte asupra sa cantităţi mici
de LSD şi apoi, întreprinde studii şi mai aprofundate,
ca să vadă ce efecte are substanţa asupra psihopaţilor
şi cum influenţează suferinţele psihice. Îşi tratează pa-
cienţii cu LSD. Găseşte că această substanţă este ab-
solut miraculoasă. Permite nişte trăiri şi nişte stări
interesante ce au valoare terapeutică în tratarea unor
suferinţe psihice, dar se descoperă că este extraordinar
de importantă pentru muribunzi. Oamenii speriaţi de
moarte, trataţi cu LSD şi sprijiniţi de cei din jur, pot
primi astfel un cadou minunat, o moarte liniştită, se-
nină şi demnă. Pacientul acceptă moartea cu seninătate
pentru că îşi schimbă părerea asupra vieţii.

grafică: Karla Velea
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limba şi cu cât se scurgea mai mult sânge, se creau
stări de felul celor descrise mai sus. Înfometarea, su-
ferinţa fizică, clisme speciale provocau asemenea
reacţii. Grof mai descoperă două domenii ale sinelui.
Primul este cel perinatal. Există trei matrici perinatale:

uniunea fătului cu mama (copilul trăieşte o stare•
de beatitudine, o stare oceanică de contopire cu
mama; mama este la rândul ei una cu fătul, una cu
întregul cosmos). Aşa se naşte “nostalgia Paradi-
sului”, aceea a uterului. Naşterea este un fenomen
de rupere a relaţiei omului cu Totul. 
Uterul devine toxic. Apar ameninţări din partea•
uterului care vrea să-l expulzeze pe făt. Copilul se
simte în pericol din cauza contracţiilor naşterii. 
Canalul expulzării fătului se deschide, iar copilul•
se simte asfixiat cumplit. Naşterea e un fenomen
traumatizant, e ca şi cum cineva te-ar strânge un
timp de gât, sufocându-te, cordonul ombilical te
strangulează. 
Mai există o matrice perinatală, de moarte şi reîn-•
viere, când din uterul matern, odată expulzat, simţi
că totuşi ai reînviat şi starea aceasta e extrem de
neplăcută. Amintirile acestea, mai mult sau mai
puţin traumatizante, vor avea nişte repercusiuni
asupra sănătăţii noastre psihice. Tocmai de aceea,
acest domeniu perinatal este extrem de important.
Grof întinde domeniul conştiinţei către naştere.
Naşterea, acest fenomen inconştient, are un efect
deosebit de important asupra conştiinţei noastre.

Un alt moment esenţial este clipa dinaintea
morţii şi clipa de după moarte: domeniul transperso-
nal. Se sfârşeşte personalitatea şi identitatea individu-
lui. Grof ne împinge într-o altă dimensiune. S-au făcut
nişte cercetări asupra celor care au experimentat moar-
tea clinică: au murit şi totuşi, s-au reîntors. Au avut vi-
ziuni, se făcea că erau întâmpinaţi de nişte fiinţe
miraculoase care îi primeau sub forma unui comitet de
întâmpinare şi apoi îi trimit înapoi, spunându-le pro-
babil că mai au ceva de citit pe acest Pământ. Aceste
experienţe deschid nişte perspective uluitoare. Grof ne
spune că viaţa şi identitatea nu e numai ceea ce con-
ştientizăm, ci şi ceea ce numim inconştientul personal,
colectiv, perinatal şi transpersonal. Suntem mult mai
mult decât ştiam până la Stanislav Grof. 

De aceea, afirm cu tărie că Stanislav Grof este
un aventurier al psihicului, un mic traficant de fron-
tieră metafizică, un contrabandist care împinge cu-
noaşterea noastră în nişte domenii nebănuite. E vorba
de nişte consecinţe care schimbă modul în care poate
fi înţeleasă fiinţa umană. 

Aş vrea să închei aşa cum am început: cu un
citat, de data asta îi aparţine lui Joseph Conrad, e un
citat din lucrarea sa, “Inima întunericului”. 

“Lucrul cel mai de seamă pe care îl poate spera
cineva de la viaţă este o oarecare cunoaştere a propriei
sale fiinţe.”. Suntem departe de a cunoaşte complet
propria noastră fiinţă. E atât de complicat şi eu v-am
vorbit doar din punct de vedere psihologic şi chiar şi
aşa, nu cred să fi prezentat cu profunzimea necesară
conceptele. Le-am schematizat mult, putem să spunem
că ceea ce v-am expus este o copie palidă a conţinutu-
lui cărţilor lui Grof şi ale altora. Această problemă are
şi o dimensiune filosofică, chiar şi una cuantică, strâns
legată de fizica cuantică. Sunt nişte consecinţe extra-
ordinar de interesante, dar cred că am simplificat totuşi
mult prea mult. Eu mă uit peste umărul gânditorilor şi
încerc să vă transmit şi vouă aceste informaţii. E poate
cum spunea autoarea aceasta în vogă, J.K.Rowling,
există în lume o ceată de adolescenţi vrăjitori, deschişi
şi alerţi, şi o ceată de adulţi adormiţi… încuiaţii. Adul-
ţii sunt părinţii, chiar şi profesorii, se pretinde în cartea
aceasta. Eu vă doresc să vă treziţi într-o lume diferită,
în care să vă comportaţi ca nişte persoane treze, mult
mai conştiente de sine decât noi.      

grafică: Bianca Tăzlăuanu
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Eu pentru mine şi eu pentru celălalt
Cristina Stancu

deformările imaginii de sine în cartea Unul, nici unul şi o sută de mii 

RV-aţi trezit vreodată dimineaţa
cu senzaţia acută că ziua care
urmează e perfect previzibilă?

Dacă da, atunci sigur puteţi
reface mental acele aşteptări

precise, acele imagini ale
voastre conturate în cap când

încă mai eraţi în pat. 

Vă vedeaţi ridicându-vă, bând ceai sau cafea
(după caz), îmbrăcându-vă, pieptănându-vă, hrănind
câinele, luându-vă mantoul de iarnă şi plecând, nu în-
ainte de a închide uşa şi de a vă întreba de o sută de
ori până la parter dacă într-adevăr aţi închis-o sau a
fost doar o iluzie. Întocmai acea iluzie prilejuită de un
gest automat de zi cu zi care, în ciuda unei accident
survenit o dată, în prezent, totuşi prin forţa inerţiei, se
încăpăţânează să anihileze orice erori particulare. În
timp ce toate aceste gânduri vă trec prin minte, încă
staţi în pat, reveniţi din reverie şi faceţi întocmai cum
aţi văzut în scenariul de mai sus: vă ridicaţi, beţi ceaiul
sau cafeaua (în funcţie de toane şi gusturi), vă îmbră-
caţi, vă pieptănaţi etc. etc.

Până aici, nimic ieşit din comun. Da, da, ştiu,
se întâmplă poate ca imaginea să preceadă acţiunea,
nimic mai comun, dar nu e interesant că tocmai în
acele momente de trândăvie visătoare apucaţi să vă ve-
deţi trăind? Când mai avem oare acest prilej? 

***
Luigi Pirandello construieşte prin personajul

său, Vitangelo Moscarda, un labirint al sinelui, din
care nu există altă scăpare decât izolarea. Povestea e
pe cât de simplă, pe atât de bizară şi în acelaşi timp
banală: un bărbat oarecare, trăind într-o localitate oa-
recare din Italia, se uită în oglindă într-o zi şi soţia, ci-
ripind veselă ca în fiecare zi, scapă câteva vorbe
întâmplătoare, îi spune că are nasul strâmb şi, mai
mult, că acesta atârnă spre dreapta. Acum se declan-
şează psihoza protagonistului, căci acum Moscarda

realizează că ce a fost până acum el pentru sine nu a
fost egal cu ce a fost el pentru ceilalţi. Omul cu nasul
drept care se credea tot timpul acesta era de fapt omul
cu nasul atârnând spre dreapta. Merge pe stradă, în-
treabă un prieten ce părere are de nasul său şi, în ciuda
rezistenţei interlocutorului, el insistă, mai mult, îl
anunţă că are o cută pe bărbie care o scindează în două
părţi asimetrice. La început indiferent, acum prietenul
e de-a dreptul scandalizat, mai mult alarmat şi la
rându-i pleacă să întrebe un prieten, care din detaşare
dă în boala propriei imagini şi aşa, Moscarda naşte
pentru scurt timp un cerc vicios al reevaluărilor. Dacă
pentru alţii angoasa se stinge de la sine, pentru Mos-
carda ea de abia începe, pe parcursul cărţii atingând
cote alarmante, intensităţi de tragedie greacă şi, în
final, contururi cvasi-religioase.  

Uitându-se în oglindă, Moscarda îşi dă seama
că tocmai când are şansa să se privească, viaţa din cor-
pul lui se ascunde, ochii devin fără expresie, terorizaţi
de imperativul pozei. Vrând să facă o impresie bună,
el trăieşte pentru imagine, suspendându-şi existenţa
pentru câteva momente. În oglindă, conştient că se
percepe direct, Moscarda moare, dar în vitrină, întor-
când accidental privirea, el nu se recunoaşte, e un
străin care vorbeşte, care dezbate probleme de mai
mică sau mare importanţă, când întoarce capul însă,
chiar când se îndepărtează de imaginea lui, se produce
un declic, străinul din vitrină era chiar el. Ce se întâm-
plă? În el aşadar sunt doi, un străin şi o fiinţă de care
se simte intim legată, pe care o numeşte eu şi care nu
tot timpul iese la suprafaţă aşa cum s-ar aştepta ceilalţi.
Necazul cel mai mare pentru Moscarda este că mai
există o oglindă, o galerie de oglinzi mişcătoare...
ochii sfredelitori ai celorlalţi. De la UNUL, de la rea-
litatea sinelui pentru sine, el devine O SUTĂ DE MII,
tot atâtea chipuri deformate, tot atâtea imagini după
care oamenii din jur îşi formează impresii. Mergând
în adâncimea problemei, Moscarda descoperă un lucru
năucitor, preocupat tot timpul să nu se certe, să nu se
impună, ducând o viaţă fără prea mari greutăţi (pur şi
simplu preluând banca tatălui său şi lăsând doi prieteni
cointeresaţi să conducă afacerea), el nu şi-a format
personalitatea, nu a construit un eu autentic, un eu iz-
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strucţiilor celorlalţi. Nimeni pentru el şi 100 000 pen-
tru ceilalţi, ce îi rămâne lui Moscarda de făcut?

***
Cu rigoarea ştiinţifică a unui cercetător, Mos-

carda analizează natura problemei înainte de toate. De
ce nu se poate el baza doar pe privirea celorlalţi? Până
la urmă, nu există date în realitatea obiectivă care nu
suportă mai multe imagini decât aceea numită unanim
adevărată? Că el e Moscarda nu se îndoieşte nimeni,
că e fiu de bancher iarăşi, că are o soţie iubitoare, asta
ştiu toţi, dar chiar în străfundul acestor informaţii zace
neînţelegerea. Ce se  întâmplă de fapt şi de drept în
oglindă?

***
Oglinda dublează privitorul. Pus în faţa imagi-

nii proprii, o imagine imaterială, separată de corpul lui
şi totuşi reflexie fidelă a acestuia, omul încremeneşte.
Se simte conştient de trupul şi de mişcările sale, viaţa
din el încetează. Nu există acţiune alături de imagine,
căci a fi nu presupune şi a părea. Tocmai datorită aces-
tei dileme, oglinda a devenit de-a lungul timpului şi...
literaturii, un motiv cu mare greutate. Să ne gândim la
Narcis şi la dragostea pentru chipul său din oglinda

apei. Imposibilitatea de a se împărţi în iubit şi îndră-
gostit, drama ca cei doi actori ai iubirii să fie unul şi
acelaşi îl sfâşie, căci imaginea amăgeşte şi atât, nu re-
levă nimic, poate dimpotrivă, transformă chipul într-
o formă impenetrabilă, străină până şi privitorului.
Narcis nu se poate apropia de sine mai mult decât îi
permit limitele corpului său, nu se poate săruta, nu îşi
poate da viaţa din dragoste pentru sine căci ar distruge
odată cu el şi obiectul iubirii. Este o imposibilă încer-
care de a se cuprinde şi totul nu a pornit decât din pri-
virea aruncată în oglindă.

Ce doresc este totul în mine,
Iar din belşug am ajuns în nevoi. Cum nu pot

eu acuma
Să mă despart de-al meu trup! Şi mă poartă-o

dorinţă ciudată
Pentru un îndrăgostit: vreau iubitul să-mi fie

departe. […]
Nu-mi este moartea povară, căci ea-mi va

curma suferinţa,
Dar aş dori ca iubitu-mi să aibă o viaţă mai

lungă.
Însă o inimă-avem şi-om muri dând aceeaşi

suflare! 1

De aici a urmat o lungă tradiţie a oglinzilor. De
la Narcis la Dorian Gray, acest simbol a parcurs o în-
treagă dialectică şi, totuşi, fie că a primit conotaţii ma-
lefice, fie că ea rămâne doar o primă evaluare a sinelui,
oglinda e cel dintâi instrument al alienării. Odată ce
personajul s-a privit în ea, viaţa lui a încetat în acele
clipe, trupul i se îngreunează sub povara preocupării
de a se arăta. Acţiunea devine gest, iar chipul – alură.

Chiar şi în romanul-fluviu Război şi pace,
preocupat de cu totul alte probleme, Lev Tolstoi gă-
seşte un prilej de a introduce oglinda ca mediu defor-
mator. Mai ţineţi minte când prinţesa Maria se privea
în oglindă?

Mă flatează, îşi zise prinţesa, întorcându-se şi
reluându-şi lectura. Însă Julie nu-şi măgulea prietena:
ochii prinţesei, într-adevăr, mari, adânci şi scânteie-
tori (de parcă iradiau raze, uneori mănunchiuri de lu-
mină caldă), erau atât de frumoşi, încât adeseori, în
ciuda feţei neatrăgătoare, deveneau mai fermecători
decât frumuseţea însăşi. Prinţesa însă nu văzuse vreo-
dată expresia minunată a ochilor săi, expresie pe care
nu o căpătau decât atunci când ea nu se gândea la
sine. Însă, cum se întâmplă tuturor oamenilor, faţa ei
căpăta o expresie nefirească, lipsită de farmec, îndată
ce se uita în oglindă.2

Moscarda vrea să schimbe efectul oglinzii, din

fotografie: Andreea Bratie
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instrument al alienării vrea să-l transforme în instru-
ment al diferenţierii, doar aici i se pare că poate dis-
tinge între străin şi eu. Parcursul e sinuos şi el nu neagă
nicio clipă asta, dar e convins că trecând de acest ob-
stacol, de paralizia iniţială specifică oricărui om sur-
prins asupra propriei persoane, el va reuşi să se
cunoască. Misiunea lui e însă sortită zădărniciei, căci
ceilalţi trăiesc atât de adânc în noi, încât imaginile se
despart şi se confundă întotdeauna, într-un amestec
fluid, mereu curgător, mereu remodelat de întâmplări
şi simple impresii. Într-un moment de savuroasă nai-
vitate, personajul încearcă din răsputeri să trăiască în
faţa sticlei:

Nu voiam să-mi studiez mişcările ca un actor,
să-mi compun trăsăturile într-o expresie care să re-
flecte diferitele sentimente şi mişcări sufleteşti; dim-
potrivă: voiam să surprind naturaleţea actelor mele,
schimbările bruşte ale chipului datorate unei mişcări
sufleteşti; o mirare bruscă, de exemplu (şi îmi ridicam
pentru orice fleac sprâncenele până la rădăcina pă-
rului şi holbam ochii şi gura, lungindu-mi faţa de
parcă era trasă de un fir interior); un doliu adânc (şi
mă încruntam, închipuindu-mi moartea nevestei mele,
şi-mi coboram grav pleoapele, parcă pentru a ascunde
durerea); o furie feroce (şi scrâşneam din dinţi, gân-
dindu-mă că am fost pălmuit, şi strâmbam din nas, în-
cleştând maxilarele şi fulgerând cu privirea).

Dar, înainte de toate, uimirea, doliul, furia
erau false şi nu puteau fi reale, deoarece dacă ar fi
fost adevărate, n-aş fi putut să le văd, încetând subit,
pentru simplul fapt că le vedeam […]3

Moscarda înţelege că soluţia nu stă în jocul de-
a personalitatea, închis între patru pereţi, singur cu
oglinda în cameră. El naşte din amuzament şi apoi,
dintr-o necesitate psihologică pe care începe s-o simtă
din ce în ce mai acut, un adevărat tăvălug al identită-
ţilor. Acţionează surprinzător pentru ceilalţi, de la o
simplă vorbă aruncată pe un ton nefiresc până la ges-
turi eroice, frizând ridicolul.

Ca niciodată îşi afirmă individualitatea cu o în-
dârjire sălbatică, aruncă totul în aer… soţie, confort,
bani şi Dumnezeu. Cum renunţă la fiecare dintre
acestea şi ce oglinzi sparge în traseul său către UNUL?

***
Încă din primele pagini ale cărţii, se observă

pe dată că factorul declanşator al acestei drame a fost
soţia personajului, Dida. Ea sau angoasa latentă a lui
Moscarda? Să fie cuvântul soţiei semnalul pe care îl
aştepta de mult sufletul eroului? Tot ce e posibil! Po-
vestea începe astfel:

Ce faci? m-a întrebat nevastă-mea, văzând că
mă tot uit, lucru neobişnuit pentru mine, în oglindă.4

Întrebarea, tonul iritat, de-a dreptul consternat
al Didei, este o alarmă. Cuvintele vin apoi în rafală şi
printr-o întoarcere jucăuşă de frază, soţia îi spune lui
Moscarda că are nasul strâmb, atârnând pe dreapta.
Oare la asta se tot uita în oglindă? Dintr-un accident
retoric, personajul prefigurează adevărata dimensiune
a întregii sale fiinţe. Povestea aceasta pare a fi fost
scrisă fără vreo intenţie, pare că s-a ivit aşa, dintr-un
nefericit accident care a străpuns conştiinţa unui per-
sonaj. Fără mirarea Didei, fără graba ei de a-şi vedea
soţul la locul său, declicul nu s-ar fi produs. 

Treptat, bărbatul realizează că sub numele de
Gengè, aşa cum îl alinta ea, se ascunde un alt om, un
alt chip, unul căruia îi place noua pieptănătura a Didei,
unul leneş până în măduva oaselor, un drăguţ prostuţ
cu simţul umorului, unul cu idei simple şi tăceri lungi.
Moscarda realizează că nu mai e nimic de făcut, Dida
s-ar simţi înstrăinată dacă el ar apuca de abia acum să-
şi dezvăluie adevăratele preferinţe şi prin urmare, în
continuare, bărbatul încearcă să păşească pe vârful pi-
cioarelor, fără a sparge construcţia soţiei despre ceea
ce ar trebui să fie el, aşa cum s-a conturat pe parcurs
în mintea femeii. 

Discuţia din casă cu domnul Quantorzo o sur-
prinde. Gengè e dur, autoritar, foloseşte argumente cât
se poate de logice, are o cunoaştere corectă asupra eve-
nimentelor ce se petrec în bancă şi e stăpân pe acţiu-
nile sale. Dida se îndreaptă spre el, ca pentru a-l trezi
la vechea imagine şi în acest moment, disperat, el o
împinge în fotoliu şi realizează că această îmbrâncitură
a fost nedreaptă. Ecourile ei se propagă din ce în ce
mai adânc. Ea, o fiinţă slabă, fragilă care s-a agăţat de
o imagine, el, un om torturat de aparenţe, care vrea să
iasă la lumină, în acelaşi timp el e un bărbat îndrăgostit

fotografie: Andreea Bratie
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adevărului fiinţei lui, el are nevoie de ochii ei defor-
matori pentru că în eu există mereu implicit şi celă-
lalt.

***
Confortul lui Moscarda e dat uitării când per-

sonajul conştientizează cum a trăit până a descoperit
că are nasul strâmb. Total neştiutor că ceilalţi l-ar putea
înţelege greşit, bărbatul a trăit comod, făcând câte o
facultate ici, una colo, deschizându-şi perspective va-
riate, renunţând la tot şi la nimic, preluând banii ce îi
reveneau ca şef de bancă fără să bănuiască meschină-
riile din spatele lor, lăsându-l pe Marco di Dio să tră-
iască aşa, de pe o zi pe alta, în căsuţa de pe proprietatea
sa. Viaţa din jur era doar un prilej de a se mira, Mos-
carda trăieşte cu orgoliul că înţelege, că vede, dar nu
poate acţiona până la capăt dintr-o oarecare indiferenţă
şi teamă de scandal. Lăsându-se populat de toţi, el de-
vine nimeni şi toată visarea lui, care, într-un fel sau
altul, l-a pregătit pentru marea introspecţie ce i-a ho-
tărât destinul, s-a dovedit autodistructivă. Moscarda a
simţit că devine NICI UNUL şi toată povestea lui Pi-
randello surprinde tocmai efortul lui de a deveni
UNUL.

Moscarda nu vorbeşte numai cu el, nu se ana-
lizează posesiv, fără să asculte ce au şi ceilalţi de zis.
Partenerii lui de dialog sunt variaţi şi, totuşi, începe să
îi aleagă cu mare grijă. Deasupra lui planează oricum
o altă construcţie… acum a devenit nebun şi de fie-
care dată când întâlneşte un personaj confuz, Mos-
carda ar vrea să-l lumineze. Vrea să se destăinuie
socrului, judecătorului, episcopului prea cucernic şi,
totuşi, tace, tace, destăinuindu-se Annei Rosa şi…
nouă. Cititorul are parte de momente special delimitate
de restul textului. Moscarda îşi compară soţia sa cu
soţia cititorului, dar confruntarea merge mai departe.
El îşi pune întrebarea ce înseamnă singurătate pentru
noi şi ce înseamnă pentru el. Într-un joc pe muchie de
cuţit, Pirandello ne atrage în poveste. Chiar noi suntem
una din oglinzile lui Moscarda, de aceea el simte
mereu nevoia de a se justifica şi chiar de a ne contra-
zice. Uneori mimează înţelegerea şi tocmai atunci se
dovedeşte cel mai ironic. 

Da. Asta e o şosea. Vă e teamă, într-adevăr, că
aş putea spune că nu e? Şosea ca orice şosea. O şosea
pietruită. Şi atenţie la denivelări. Şi acelea sunt feli-
nare. Hai înainte, fără frică.

A, munţii albaştri, de departe! Spun albaştri;
şi dumneata spui albaştri, nu-i aşa? De acord. Şi
acesta mai apropiat, cu pădurea de castani: castani,

nu? Vezi, vezi că ne înţelegem? Din familia cupulife-
rilor, cu trunchiul înalt. Castan maro. Ce câmpie vastă
în faţa noastră (verde, nu?, pentru dumneata şi pentru
mine, verde: să spunem aşa, nu ne-nţelegem de mi-
nune?). Şi acolo, pe pajişti, priveşte, ce flacără de
maci roşii în plin soare! A, cum? Hăinuţe roşii de
copii? Aşa-i, ce orb sunt! Hăinuţe de lână roşie, ai
dreptate.5

Cititorul răspunde fără voia lui. Pirandello răs-
punde ca şi cum ne-ar cunoaşte. Chiar noi acţionăm
involuntar în poveste nu prin adevărata noastră perso-
nalitate, ci prin construcţia pe care şi-a format-o auto-
rul în avans, chiar înainte ca noi să atingem cartea lui,
construcţie inevitabilă în relaţiile dintre oameni, dar
acum inevitabilă şi pentru finalitatea poveştii. Fără ca
noi să-l contrazicem pe Moscarda, el ar vorbi în gol şi
lipsa unei dezbateri cu noi nu i-ar întări suficient con-
vingerile, fără convingeri nu ar mai acţiona şi aşa ro-
manul s-ar sfârşi, într-o stupefacţie absolută. 

fotografie: Andreea Bratie
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În orice caz, încălcând convenţiile de orice tip,
romaneşti sau sociale, Moscarda nu îşi găseşte liniştea
până ce nu renunţă la tot ce a avut, de la bunuri mate-
riale până la iluzii. Vechiul Moscarda, acela care punea
egal între sinele lui pentru sine şi sinele lui pentru cei-
lalţi a murit, pe scenă vine un Moscarda angoasant,
plin de teama de a fi privit şi greşit interpretat. Acum
e pe deplin conştient că în viaţa, când trei oameni se
află într-o cameră şi vorbesc, dialogul e de fapt mult
mai complicat decât pare. Numărul interlocutorilor e
mai mare decât lasă ochii să se înţeleagă. Între oameni
se strecoară umbrele percepţiilor lor, atât de diferite…
Venind în sufragerie la un  moment dat, Moscarda stă
faţă în faţă cu Dida şi Quantorzo, se uită în jur şi înţe-
lege că situaţia e mult mai întortocheată decât pare. Cu
cine conversează de fapt?

N-au înţeles, desigur, ce voiam să zic prin acel
nimeni pe care-l căutam alături de mine şi au crezut
că prin acel iată-ne mă refeream şi la ei doi, convinşi
că în salonaş eram trei şi nu nouă, sau mai curând opt,
având în vedere că eu-pentru mine- de-acum nu mai
contam. 

Vreau să spun:
1. Dida cum era pentru ea;
2. Dida cum era pentru mine;
3. Dida cum era pentru Quantorzo;
4. Quantorzo cum era pentru el;
5. Quantorzo cum era pentru Dida;
6. Quantorzo cum era pentru mine;
7. dragul de Gengè al Didei;
8. dragul de Vitangelo al lui Quantorzo;
Se încingea în salon, între cei opt care se cre-

deau trei, o frumoasă conversaţie.6

***
Unul din factorii stabilizatori în viaţa de di-

nainte a lui Moscarda e reprezentat de bani. Trăind o
viaţă de huzur, liniştit, fără grijile şi obstacolele obiş-
nuite ale vieţii, personajului i se permite să viseze.
Noua descoperire îl face conştient de aerul său bur-
ghez ridicol, care pentru alţii e de-a dreptul abuziv.
Oamenii din jur îl numesc cămătar şi atunci când îl
evacuează pe Marco di Dio dintr-o casă pentru a-l
muta în alta, oferită cadou tot de el, Moscarda este hui-
duit, apoi aclamat, apoi considerat nebun de legat.
Rănit de această etichetă pusă abuziv pe fruntea lui,
parcă moştenită de la tatăl său, Moscarda cămătarul
se vrea altul. Chiar dacă are sufletul curat, chiar dacă
până acum naivitatea nu i-a permis să vadă câte acu-
zaţii îi erau aduse pe nedrept, Moscarda se simte dator
faţă de Ceilalţi. Dator în faţa judecăţilor pripite, dator
în faţa delăsării lui morale de a nu cerceta originea
averii lui. Tocmai de aceea, dezgustat de roadele indi-
ferenţei lui, aruncă toţi banii, îi lasă pe mâna preoţilor
care ridică un azil al săracilor şi ca pentru a da o pildă
de umilinţă creştină, Moscarda locuieşte printre nevo-
iaşi, departe de oraş, dormind pe un pat de campanie,
trăind simplu, fără pretenţii, fără soţie şi primind toată
frumuseţea lumii, toată frumuseţea luminoasă a totului
şi a nimicului.

Oraşul e departe. Dar acum nu mai aud clo-
potele înăuntrul meu, ci în afară, bătând pentru ele,
cum freamătă poate de bucurie în cavităţile lor sonore,
într-un cer frumos şi albastru, plin de soarele cald,
printre chemările rândunelelor sau în vântul înnorat,
grele şi atât de înalte în clopotniţele aeriene. Să te
gândeşti la moarte, să te rogi. Mai sunt şi unii care
simt nevoia aceasta, şi-i dau glas prin clopote. Eu nu
mai simt o astfel de nevoie; fiindcă eu mor în orice
clipă şi renasc din nou şi fără amintiri: viu şi întreg,
dar nu în mine, ci în orice lucru din afară.7

Poate că soluţia lui Moscarda nu a fost aceea
pe care a întrezărit-o la început, el nu a devenit UNUL
aşa cum îşi închipuia, ci O SUTĂ DE MII, dar nu îngr
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naturii. Calmul încremenit al obiectelor, bucuria de a
fi viu printre copaci, printre firele de iarbă, sub cerul
vast îl îndeamnă pe Moscarda să trăiască fără teamă
de a fi oglindit şi răsoglindit, viaţa lui e simplă, căci
lucrurile nu interacţionează între ele, ci se ignoră nobil,
magistral. Copacul nu intră în relaţie cu piatra şi chiar
dacă Moscarda e într-un fel pentru copac şi într-un fel
pentru piatră, aceste două imagini nu ajung să interac-
ţioneze sau să influenţeze într-un fel viaţa eroului.
Unde mai punem că nu ştim dacă Natura îşi permite
vreo imagine, căci ea exultă viaţă pur şi simplu.

În fine, Moscarda nu se găseşte pe el în adân-
cul sufletului său, dar îl găseşte pe Dumnezeu şi sur-
priză! Dumnezeul din el, care vrea sinceritate deplină,
care tânjeşte după o identitate pură, în perfect acord
cu sufletul eroului, nu e acelaşi cu Dumnezeul din
afară, căci chiar în persoana episcopului cucernic
există tentaţia de a poza şi de a-i mulţumi pe toţi. Că-
ţeluşa Bibi vrea să intre în Biserică, intuind că e o doar
o casă goală, un artefact steril pentru unul din cele mai
înălţătoare sentimente omeneşti, pe când Moscarda re-
fuză să intre într-o asemenea construcţie, căci el simte
curat şi simte deplin, iar Biserica e doar un artificiu, o
formă mincinoasă a emoţiei religioase.

Natura (căţeluşa Bibi) e curioasă, omul (Mos-
carda) e precaut.

Poate că şi Anna Rosa ar fi meritat câteva cu-
vinte, căci ea e singura femeie căreia i se dezvăluie
tulburătoarea descoperire a lui Moscarda. Ea e cea mai
apropiată oglindă a bărbatului, i-a intuit sufletul, l-a
cunoscut de departe, de unde contururile sunt mai
clare, a fost confidenta soţiei şi acum, prin intermediul
unui revolver ţinut în geantă din capricii estetice pri-
mejdioase, a devenit pacienta lui Moscarda. El îi spune
totul, îi spune cum totul e numai confuzie şi neînţele-
gere, iar ea ridică revolverul şi îl împuşcă. Din fericire,
rana nu e fatală, iar justificarea ei e stupefiantă. Fasci-
nată de viziunile lui, găsindu-l mai degrabă interesant,
exotic, ascultându-l, aproape crezându-l, femeia
aprope se îndrăgosteşte. Dezgustată însă de Adevăr,
de toate pozele ei moarte din sertar, de zădărnicia a tot
ce înseamnă frumuseţe şi împlinire, ea vrea să-l
omoare, căci cu el ar muri şi sentimentul vag că
această viaţă e departe de a fi mai mult decât o simu-
lare.

În concluzie, Moscarda ajunge într-un punct în
care, simţindu-se suprapopulat de lume, decide să se
descotorosească de ea, sfâşiindu-i iluziile despre el, lă-
sând-o să-şi construiască altele, dar purificându-se in-
terior prin îndepărtarea de ea. Moscarda ajunge nu

neapărat UNUL, cât un amestec vag de O SUTĂ DE
MII şi NICI UNUL.   Refuzându-şi condiţia de animal
social, el nu mai are cum să-şi formeze o personalitate
căci nu are cui să i se opună, nu are unde să se afirme,
dar nu mai poate fi un nimeni pentru că nu există ter-
men de comparaţie, nu mai există acel UNU complet
faţă de care NIMENI are un sens, desigur opus. Fuge
de neantul lui NIMENI şi de ridicolul lui O SUTĂ DE
MII, cufundându-se în reflecţiile naturii, de-a dreptul
nepăsătoare. Poate că Moscarda se reflectă în oglinda
apei, în ochii vreunei libelule, dar în orice caz, dispune
de libertatea de a trăi fără a se mai gândi la toate aces-
tea.    
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În spatele măştii: jurnalul unei marionete
Georgiana Crivăț

I
Moto: “Omul? Nu există “omul" decât în tra-

tatele de filosofie care se mulţumesc cu abstracţiuni.
În realitate există mai multe feluri de oameni. Există
călăul, există victima, există martorul care se amuză,
există martorul indiferent, care nu aude sau pleacă

pentru că nu-i place spectacolul, îl deranjează sau îl
face să sufere. Mai există şi cel care se revoltă. Dar

pe acesta nu-l poţi vedea totdeauna, îl copleşesc mar-
torii dintre care se aleg mereu şi călăii, şi victimele,

pentru că spectacolul trebuie să meargă fără
oprire...” Octavian Paler - Viaţa pe un peron

De mici suntem încurajaţi să ne construim
viaţa aşa cum dorim, ni se spune că lumea este scena
unde noi suntem actori și regizori. Cu toate acestea,
suntem educaţi să ducem o viaţă ca toţi ceilalţi, să o
trăim “aşa cum se cuvine”, după reguli pe care ni se
pare că le ştim dintotdeauna. Deşi suntem unici, ve-
leitatea de a ajunge ca toţi ceilalţi ne cuprinde până
cedăm, devenind o altă marionetă în acest grandios
spectacol al umanităţii. Fiecare îşi cunoaşte atribuţiile
aşa cum un muzician cunoaşte partitura melodiei pe
care trebuie să o interpreteze; cu un automatism
aproape consternant omul oarecare îşi duce la îndepli-
nire sarcinile, oricât de dificile ar fi ele. Ne-am întrebat
vreodatăoare de ce ne adaptăm la noi situaţii în mod,
aparent, automat? Şi ne-am întrebat de ce această
adaptare este una superficială, dar, ca şi cum ar fi o re-
gulă nescrisă, cu toţii trec cu vederea acest lucru? Dacă
întoarcem privirea spre lumea teatrului vom găsi răs-
punsul. Actorii folosesc machiajul şi măştile pentru a-
şi interpreta rolul, pentru a se transforma în cineva cu
totul diferit. În acelaşi mod, noi suntem actori în piesa
destinului.

Încă de la vârste fragede învăţăm ce înseamnă
cu adevărat “masca” şi ce beneficii ne aduce. Prin ea
se produce metamorfoza personalităţii noastre: cel mai
servil dintre oameni devine prezumţios când trebuie
să obţină ceva, iar acea persoană locvace devine tăcută
în faţa cuiva mai impunător. Zi de zi ne perfecţionăm
măştile cu dorinţa de a deveni condescendenţi, inteli-
genţi, educaţi, culţi, dar nu realizăm faptul că nu măş-
tile ne oferă aceste calităţi, ci sufletul şi mintea, iar că
acest paravan “de sticlă” ne transformă în persoane

ipocrite, intransigente, insensibile. De fapt, această
mască reprezintă un scut ce am fost învăţaţi să îl luăm
cu noi oriunde. Purtând-o, avem impresia că ne putem
detaşa de tot ceea ce ne înconjoară, că vom fi adăpos-
tiţi de primejdii. Ea devine un alter ego fără de care ne
simţim pierduţi. O purtăm de teamă să nu devenim
parte a alterităţii, de a nu fi marginalizaţi. Ce este fra-
pant, e faptul că noi, sclavii măştii, manifestăm un
oprobriu dus la extrem faţă de cei ce îşi arată adevarata
identitate, considerându-i adeseori nebuni, insolenţi,
sfidători. Aşa se simţea Octavian Paler, un spectator
într-un teatru al păpuşilor: “Mă persecuta ideea că toţi

în jur aveau măşti de sticlă. Eu singur umblam cu chi-
pul meu adevărat şi vulnerabil. Devenisem o ciudăţe-
nie probabil, din moment ce măştile erau normale…
Chipul meu devenea poate, o mască intolerabilă într-
o lume unde fireşti erau măştile” .

Ce bine ar fi ca aceste măşti să se uzeze în timp
şi să cadă bucată cu bucată, astfel încât să putem vedea
ce se întâmplă cu adevărat în sufletele celorlalti şi cei-

grafica: Anca Suliman
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lalţi să ne vadă cu adevărat pe noi! Din contră, ele pro-
fită de trecerea timpului, devin din ce în ce mai dure,
ne agăţăm de ele cu toate puterile, de frică să nu cădem
în groapa fără fund a disperării, ajungând, în cele din
urmă, ca masca să reprezinte mai mult decât un alter
ego. Ea devine o parte a identităţii noastre şi când vom
încerca să o dăm jos nu vom mai putea. “Trăim sub o
crustă de sticlă datorită căreia nu auzim ceea ce tre-
buie să auzim… Lumea e plină de măşti de sticlă. Te
uiţi şi nu le vezi. Nu… Aceste măşti nu se văd. Dar
opriţi-vă şi ţipaţi, cereţi ajutor, ameninţaţi. Imediat
veţi observa măştile de sticlă. Figurile
rămân impasibile, fiecare îşi vede de viaţa
sa, sub clopotul său de sticlă… Vroiam să
strig. Nu vă continuaţi gesturile ca şi cum
nimic nu s-ar întâmpla. Smulgeţi-vă măş-
tile de sticlă!”, afirma Octavian Paler. Ast-
fel, el ne avertizează cu privire la viclenia
“măştilor de sticlă” pe care nu le putem
vedea, dar care ştim că există.

“Dar nu sunt sigur nici că mă cu-
nosc, măcar eu, îndeajuns. De ce mă ob-
sedează oare deşerturile? Doar fiindcă
singurătatea a făcut mereu parte din des-
tinul meu? Nu cred că explicaţia e pe de-a
întregul valabilă, de vreme ce – m-am con-
vins de atâtea ori – nu-mi sunt suficient

mie însumi. Fac parte din specia lupilor singuratici
care nu pot trăi liniştiţi departe de haită”, sunt cuvin-
tele lui Octavian Paler în lucrarea sa, “Deşertul pentru
totdeauna”. Astfel, el introduce problema alterităţii şi
dependenţa de identitate. Şi cum totul este pus sub
sfera incertitudinii caracteristice fiinţei umane, el, ca
şi mulţi alţii, blamează destinul pentru solitudinea sa.
Astfel ajungem la concluzia că propria identitate nu
mai este de ajuns şi că avem nevoie de un alt “eu” pen-
tru a ne ajuta la fiecare pas. În primă instanţă, avem
impresia că masca este colacul nostru de salvare în
marea tumultuoasă a grijilor. La început o purtăm cu
mândrie pentru că este propria noastra creaţie, finisată
după ani şi ani de exerciţiu. Apoi ne obişnuim cu ea, o
luăm cu noi din pur automatism. În cele din urmă, în
timp ce reminiscenţa a ceea ce am fost odată ne bân-
tuie, noi încercăm cu disperare să evadăm din închi-
soarea măştii, fără niciun rezultat însă. 

Oare toată acestă strădanie pe care o depunem
zi de zi este absolut necesară sau este mai mult în nu-
mele orgoliului nostru? La sfârşitul fiecărei scene din
viaţa noastră, când se coboară cortina, ne umple un
sentiment de satisfacţie, care contribuie la propria
mândrie. Desigur că dorim ca munca noastră să fie re-
cunoscută, să fim asemenea marilor actori, adoraţi de
către toţi. De fiecare dată când ne întrebăm dacă pentru
tot acest spectacol merită să renunţăm la propria iden-
titate, ajungem la aceeaşi concluzie: că la final ne aş-
teaptă acel lucru grandios pentru care facem atâtea
sacrificii şi pentru care ducem atâtea bătălii lăuntrice.
Visăm că atunci ne vom înclina în faţa spectatorilor
extaziaţi care ne vor oferi ceea ce am aşteptat o viaţă
întreagă. Aplauze.

grafica: Adriana Puțaru
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Experienţele alterităţii şi identităţii în trei
cărţi stranii, dintr-un motiv sau altul

Daniela Plăiașu

TMoto: 
“Dar nu-mi puteam aminti nimic. 
Doar atât - că am atins
Pe Altceva, pe Altcineva, pe Altunde –
Care, ştiindu-mă, m-au respins.” 
(Nichita Stănescu – A treia elegie)

“Şi am conchis cu dramatism că acest
regim ne pătrunsese atât de adânc în minţi şi
în suflete, insinuându-se în căminele noastre,
spionându-ne în intimitate, încât ajunsese să
ne modeleze împotriva voinţei noastre.” 

(Azar Nafisi - Citind Lolita în Teheran)

“Ce-mi pasă mie că este o tensiune anormală, de vreme ce rezultatul, minutul acela de
trăire, evocat şi analizat apoi în stare normală, după acces, se dovedeşte a fi în cel mai înalt
grad armonie şi frumuseţe, oferă o senzaţie euforică, nemaiîncercată şi nebănuită până atunci,
o senzaţie de plenitudine, de echilibru, de împăcare, senzaţia contopirii, într-un elan extatic de
rugă, cu cea mai sublimă sinteză a vieţii?” (F.M. Dostoievski – Idiotul)

În numele a ceva mai înalt cred că fiinţa umană
a încercat mereu să vorbească, să emită valori, să con-
struiască în virtutea postulării existenţei acestora. Mii
de ani acest ceva mai înalt a fost cu siguranţă voinţa
zeilor, a morţilor tribului, a vraciului, a nevoilor tribu-
lui, alte mii de ani a fost voinţa lui Dumnezeu, dar, în
ultimele sute de ani, acest în fond  unic izvor de valori
sacre ce transcendeau fiinţa umană  a început să fie la
concurenţă cu idealul diverselor tipuri de om: al Re-
naşterii, al luminilor, omul revoluţionar sau chiar mon-
struosul  om nou – invenţia naziştilor şi comuniştilor.
Dacă orice excrescenţă malefică de dorinţă de control
a semenilor a putut fi mult timp identificată fie cu un
presupus interes comun sau cu o acţiune având raţiune
divină sau cu ispitirea de către forţele răului a  celor
ce-şi găseau vocaţia în a dispune de viaţa şi deci de
destinele celorlalţi muritori, epoca modernă, pe lângă
marile salturi înainte ale omenirii care a ajuns la un
nivel de dezvoltare fără precedent, a inventat, din pă-
cate, canonul ideologic care poate suprima oameni
dacă ei sunt “duşmanii” cu voie sau fără voie ai ideilor
exprimate prin acesta.

Secolul al XX-lea, prin numărul fără precedent
al oamenilor care au populat planeta, prin performanţa
şi masiva prezenţă a armelor şi a  feluritelor  instru-
mente de supraveghere în masă, dar şi prin faptul pa- grafica: Dragoș Dimofte
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mulţi au rămas la stadiul cel mai periculos, acela de
semidocţi, a făcut ca ideologiile să fie foarte puternice,
să se combine cu orientări religioase fundamentaliste
şi să se scrie cele mai crunte pagini din istoria omeni-
rii, nu ca inventivitate în tortură şi teroare, aici fiinţa
umană fiind campion în fiecare etapă majoră a dezvol-
tării sale, ci ca număr de victime şi eficienţă a maşinii
de ucis. 

Emoţiile profunde ale indivizilor ce ţin de re-
laţia cu părinţii, fraţii, copiii, de naţiune, de religie sunt
principalele izvoare de valori, dar tot ele sunt, în sfera
intenţiilor demonice, instrumente de isterizare şi deci
de manipulare a mulţimilor, porţi prin care discursul
fals identitar, de  fapt forţele malefice ale alterităţii
(văzută de autoarea acestor pagini ca sumă a tendinţe-
lor de distrugere a achiziţiilor pozitive ale oricărei
forme de comunitate umană din partea unor indivizi
răzbunători, din orice motiv posibil)  ce se camuflează
în identitate, distrug personalităţi şi destine. Cu cât im-
itaţia interesului general este mai aplicată pe elemente
menite să isterizeze masele, cu atât genocidul are şanse
nu numai să scape nepedepsit, ci să fie văzut ca sal-
vare, ca martiriu pentru purificarea naţiunii de un rău
pe care uzurpatorii valorilor umane, naţionale şi reli-
gioase îl identifică în orice minoritate, cunoscute fiind
toate discursurile împotriva minorităţilor şi toate teh-
nicile de a izola un individ ce ţine de majoritate, dar
care poate fi transformat într-un minoritar ad hoc, cu
scopul de a-l neutraliza. (Nu există majoritate care să
nu poată fi spartă într-o sumă de minorităţi – lucru pe
care mulţi nu îl iau în consideraţie atunci când se îm-
bată prosteşte cu isteriile discursului identitar extre-
mist, în spatele căruia indivizi ancoraţi puternic în
propria nulitate caută să se caţăre, şi de multe ori reu-
şesc, până la puterea absolută, spre nenorocirea seme-
nilor lor).

Deraierea destinelor a sute de milioane de oa-
meni sub imperiul unei ideologii sau alteia prin miş-
cări politice care au scos în vârful piramidei puterii
oameni marginali, semidocţi, resentimentari ai unui
regim sau altul, adevăraţi performeri demonici ai urii
faţă de etnii, clase sociale, minorităţi de orice fel, a
fost principala formă de risipă a Omului în secolul tre-
cut, demonul fiind cea mai potrivită metaforă pentru
lucrul lor.

***
Oricât ar părea de ciudat, articolul acesta por-

neşte de la o carte pe care nu am plăcut-o, al cărei rost
l-am înţeles, dar mi se părea că e doar un fel de co-
mentariu al unei persoane care a fugit de oroare şi face
un oficiu de “delator” către restul lumii care, oricum,

e prea opacă sau neputincioasă pentru a face ceva sa-
nitar, radical şi bun pentru a îndrepta lucrurile din so-
cietăţile fundamentaliste. Absolut stranie mi s-a părut
apropierea cu încrengătura de abuzuri, minciuni, mi-

zeria morală aproape absolută din Lolita lui Nabokov.
Totuşi, aceasta este ideea cea mai şocantă şi productivă
a cărţii Citind Lolita în Teheran de Azar Nafizi. Ea
este legată de condiţia personajelor feminine, discipo-
lele profesorului universitar rămasă şomeră din cauza
multiplelor interdicţii şi ingerinţe ale regimului în me-
seria de profesor şi a ideilor ei liberale, personaje care,
în viziunea autoarei, sunt legate de nefericita Lolita.
Cartea intrigă prin exotismul acestui demers de a com-
para soarta tuturor femeilor dintr-o ţară, indiferent de
credinţa lor religioasă şi de statutul matrimonial, fi-
nanciar, educaţional,  cu un caz rar, extrem, cel al unei
adolescente care e ţinută prizonieră şi abuzată de un
infractor extrem de inteligent care se camuflează
foarte bine sub aparenţa unui tată grijuliu. Cu atât mai
straniu mi s-a părut faptul că, din punctul meu de ve-
dere, persoana scriitoarei: cadru universitar dedicat,
mamă, soţie, important descendent al unei familii de
politicieni şi intelectuali din Iran,  nu  poate să-şi ase-
muiască viaţa cu nenorocitul personaj al lui Nabokov.
Atât de neobişnuită a fost experienţa, încât am simţit

grafica: Dragoș Dimofte
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nevoia să recitesc cartea care apare în titlul autoarei
iraniene – o călătorie repetată în infern, unde toate ca-
tegoriile morale sunt inversate. Recitind cu înverşu-
nare cartea lui Nabokov, am putut înţelege de ce
Nafizi compară regimul de prizonieră al Lolitei cu cel
al femeilor din ţara sa fundamentalist islamică. Toată
opera de camuflare a lui Humbert în imaginea unui
burghez respectabil ea o aseamănă cu aşezarea tuturor
abuzurilor din ţara sa sub vălul “nobil” al fundamen-
talismului – religia care are grijă de nivelul moral al
cetăţenilor, dând dreptul oricărui bun musulman, de
exemplu, să lovească, să umilească, să controleze viaţa
unei femei, să o arunce în închisoare şi să fie în felul
acesta coautor al distrugerii ei până la ultima suflare
doar dacă se întâmplă, de exemplu, ca vântul să îi dez-
velească acesteia pe stradă o şuviţă de păr sau să dea
mâna cu un bărbat ce nu e soţ sau rudă de sânge sau le
permite unor infractori cu gustul bestial al vărsării de
sânge să tortureze până la moarte pe  unul din cei mai
mari intelectuali ai ţării, să toarne votcă pe trupul arun-
cat într-un şanţ ca apoi să-l expună, ca pe un beţiv de-
pravat, dispreţului public.

Controlul asupra celorlalţi este o forţă foarte
complexă prin care, în dezvoltările bolnave ale reali-
tăţii, alteritatea ca dat genetic, istoric sau social al ori-

cărei comunităţi umane este “armonizată”, supusă apa-
rent unui comandament înalt (şi aici putem exempli-
fica folosind orice loc comun din propaganda
comunistă, nazistă, fascistă, fundamentalistă), dar, în
fapt, serveşte unui singur interes ce niciodată nu are
tangenţă măcar cu cel a comunităţii, poporului, căci
aparţine doar unui  individ abuziv şi grupului său de
acoliţi. Acest control demonic este personajul princi-
pal al celor două cărţi.

Responsabilitatea, iubirea, mila, valori pe care
îndeobşte le acceptăm la zona de interferenţă a alteri-
tăţii cu identitatea, în relaţia dintre eu şi celălalt,  pen-
tru a “controla” viaţa celor ce depind de noi, lipsesc
cu desăvârşire în Lolita, dar sunt foarte bine mimate.
În cartea autoarei iraniene, cele trei experienţe pozitive
ale alterităţii sunt  resimţite de ea, cea care cu ani în
urmă, în inconştienţa tinereţii a fost mai mult sau mai
puţin apropiată de diverse organizaţii de extrema
stângă în numele unei lumi noi şi care acum, privindu-
şi semenii şi ţara, se simte responsabilă,  la un moment
dat spunând chiar că toţi aceia care au agitat apele la
căderea regimului monarhic, au cochetat inconştient
cu extremismele de stânga şi de dreapta în zilele tul-
buri şi udate cu sânge de dinaintea instaurării regimu-
lui fundamentalist, toţi aceia împreună cu ea sunt
vinovaţi de ce a ajuns Iranul astăzi. Ea simte vina faţă
de toate femeile tinere din această ţară care nu mai au
amintiri fireşti: soarele arzându-le pielea, vântul ju-
cându-se prin părul lor, plăcerea de a merge singure
prin oraş şi de-a intra într-un local, de-a asculta muzica
preferată cu prietenii, de a fi libere pur şi simplu. De
această vină doamna profesor se eliberează cumva fă-
când lungi şedinţe de lectură cu un grup ales dintre
fostele sale studente în casa sa, pe care o vede ca pe o
oază de libertate, de cultură, moravuri civilizate şi de-
liciu, într-un ambient presărat de obiecte, mâncăruri
purtând rafinamentul milenarei civilizaţii persane şi
buna creştere a unor reprezentante ale unei spirituali-
tăţi nepieritoare. Însă, cu ocazia unui incident violent
în care forţele represive sunt umilite de un vecin al
scriitoarei, traficant de droguri extrem de bogat şi care
se bucură de protecţia unui înalt demnitar, delincvent
pe care gărzile se străduiesc în zadar să-l prindă şi,
într-un mod cu totul comic şi mizerabil se plâng toc-
mai doamnei Nafisi de neputinţa lor, spaţiul  securi-
zant în care ea mai credea că e posibilă  intimitatea
lecturii libere, a discuţiei intelectuale fără limite de
ideologie şi a accederii la banalizata televiziune prin
satelit  este violat de intruziunea acestor tipi primitivi
care nu pot face nimic unui infractor periculos protejat
de un regim corupt şi profund demagog, dar pot să-i
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rasă, act pe care regimul îl justifică prin necesitatea lui
de a controla puritatea morală a cetăţenilor. 

Controlul pătrunde şi în poate ultima redută a
individualităţii în numele unei identităţi pe care omul
- obiect al abuzului - nu o poate recunoaşte şi îl face
să se simtă străin. Dacă am vrea să tratăm lucrurile pur
speculativ, alteritatea malefică se maschează în iden-
titate pentru a se legitima şi încearcă să-i delegitimeze
pe cei ce reprezintă identitatea fie la nivel individual,
fie la nivel naţional. Asta e pe scurt istoria controlului
absolut, sordida poveste a pedofilului Humbert care,
folosind orice mijloace, de la minciună la droguri, la
urmărirea oricărei discuţii a fetei cu un străin, dărâmă
toate redutele identităţii copilului Lolita care devine
în discursul lui nimfetă încăpăţânată,  lipsită de rafi-
nament, nerecunoscătoare şi corupătoare, mincinoasă
şi manipulatoare, pe câtă vreme ea e Dolores, o prea-
dolescentă nefericită, prizoniera unui detracat care mi-
mează extraordinar de bine normalitatea unui tată
singur, cult, sever cu moderaţie, preocupat de soarta
“fiicei” sale adoptive a cărei mamă a decedat într-un
tragic accident.

În lungile zile când mă înfuriam pe mine că nu
mă pot desprinde de obsedantele mecanisme ale tre-
cerii de la eu la străin şi de la legitim la ilegitim, de la
identitate la alteritate într-un nebunesc joc al deper-

sonalizării, ca într-un dans macabru al unei iniţieri tri-
bale în care vraciul ce i-a luat pe neofiţi de lângă ma-
mele lor nu are nicio intenţie să-i restituie tribului ca
bărbaţi apţi de vânătoare şi luptă, cu drept de a se că-
sători şi de a avea copii, ci pentru a le fura pentru tot-
deauna identitatea, demnitatea lor, a soţiilor şi copiilor
lor din viitor,  întâmplarea a făcut să vizionez un film
care are la bază ecranizarea foarte fidelă a romanului
“Idiotul” de Dostoievski, şi să mă întorc la textul citit
şi recitit al marelui rus, iar gândurile ce păreau că se
limpezesc să fie din nou tulburate de năucitoarea per-
spectivă asupra iubirii, vinei şi milei pe care o aduce
de data aceasta  personajul absolut surprinzător, prinţul
Mâşkin. 

La începutul Cărţii întâi, Mâşkin e obsedat de
confesiunea unui condamnat la moarte care-şi închi-
puise că ultimele cinci minute până la căderea ghilo-
tinei îi ajungeau să trăiască foarte multe vieţi, iar când,
în ultima secundă, ajunge o foarte surprinzătoare de-
cizie de graţiere, el consideră că este posesorul unei
infinităţi care va fi viaţa lui de la momentul graţierii
şi până la moarte. Prinţul, după ce, în mod inexplica-
bil, este cruţat pentru un timp, de misterioasa maladie
ce-l lasă, după crize foarte puternice inert şi idiot, chiar
după spusele sale, simte aceeaşi dilatare extraordinară
a timpului, dar şi a eului său ale cărui graniţe parcă se
efasează şi dintr-o dată e privit de tot ce se întâmplă
în jurul său, simte mila, iubirea, vina şi responsabi-
litatea faţă de cei din jur pentru graţia providenţei de
a fi cruţat pentru un timp de boala sa teribilă şi se simte
dator să trăiască spaimele tuturor, să înţeleagă chestiu-
nile ce ţin de identitatea fiecăruia şi să le ghicească lu-
crurile ascunse în zonele de umbră. Nu e deloc în sfera
raţiunii seci  sau a bunului simţ social, îl dezamăgesc
sau îl pun într-o situaţie de blazare cei ce nu sunt reli-
gioşi  pentru că tipul său de a cunoaşte oamenii este
mai degrabă în zona miraculos de simplă a geniului
lui Isus decât în silogismele, analizele, studiile Europei
raţionaliste.  Modelul lui Isus este urmat de Mâşkin şi
în iertarea pe care o manifestă faţă de cei ce încearcă
tot felul de lucruri mai mult sau mai puţin mizerabile
cu el dar, deşi se mişcă între creştini, care, teoretic, ar
trebui să fie sensibili la acest model, nici în Elveţia,
nici în Rusia, Mâşkin nu e decât un tip cu idei depla-
sate, “un specimen ciudat”, cum e caracterizat de na-
rator atunci când escrocul Ferdâşenko încearcă să-l
prezinte Nastasiei Filippovna,  în jurul lui cuvântul
“idiot” ca emblemă pentru această ciudăţenie a lumii
apărând sistematic.
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Deşi am citit şi recitit opera aceasta a lui Dos-
toievski (pe care am adorat-o în tinereţe), nu am fost
frapată ca acum de imaginea unei societăţi mizere din
punct de vedere moral,  “Idiotul” apărându-mi zilele
acestea  o carte profetică asupra căderilor omului în
mizeria răsturnărilor sociale haotice din cauza lipsei
unei minime orientări morale şi a pervertirii valorilor. 

Iubirea, de pildă, e  sfâşiată de faptul că este
foarte aproape de furtul vieţii: Nastasia Filippovna este
o Lolita pe care un general desfrânat, pozând  în fiinţă
milostivă, după ce casa tatălui acesteia este mistuită
de un incendiu şi părintele ei se prăpădeşte, o ia în pro-
pria grijă, prefăcându-se, ca şi Humbert, preocupat de
educaţia ei, dar, de fapt, seducând-o şi transformând-
o într-o curtezană. 

Dragostea bolnavă ce i-o poartă tânărul preten-
dent Rogojin acestei femei care, spre deosebire de Lo-
lita, are şansa de a se dezvolta, prin inteligenţa ei
deosebită, prin temperamentul ei fabulos, dar şi prin
faptul că generalul nu este, totuşi,  un psihopat ca per-
sonajul lui Nabokov, este una în care dorinţa de control
asupra persoanei iubite este absolută, violentul iubit
neoprindu-se de a o bate şi de-a o ucide în final pentru
a o impiedica să-l mai părăsescă. După ce este sedusă
de general, victima Nastasia creşte ca un fruct al urii
şi răzbunării, relaţia ei cu semenii se consumă în mare
parte prin a le scoate mereu în faţă mizeria umană, ipo-
crizia, laşitatea, mercantilismul. Nastasia Filippovna
are destinul deraiat de o societate cu toate tarele mo-
rale, care va intra în curând în marasmul extremismu-

lui de stânga, dar care, deocamdată, mai are aparenţă
umană. (Revoluţia rusă ce va veni peste lumea lui
Dostoievski în doar câteva decenii va fi şi mai distru-
gătoare decât cea franceză, va distruge Rusia ţaristă,
va pulveriza  mult mai multe vieţi, se va întinde de-
monic peste sute de milioane de destine, va fi cea mai
diabolică alteritate a ideilor în fond progresiste, demo-
cratice, ale Revoluţei franceze, căreia îi datorăm Eu-
ropa modernă, ale cărei valori tăvălugul sovietic a
încercat să le îngroape, oriunde soldaţii ruşi au pus pi-
ciorul).

Libertatea Nastasiei Filippovna de a umili la
rândul ei societatea care o exclude nu este dată femei-
lor evocate de Azar Nafisi din Iranul fundamentalist
şi nici Lolitei care au la dispoziţie doar o variantă a
fugii – cea în care riscă moartea şi căderea în alte
forme ale pierderii identităţii, aşa cum şi-o conştienti-
zează ele. Prinţul lui Dostoievski este fascinat de Nas-
tasia Filippovna printr-o milă pe care toţi din jur o
confundă cu o mare iubire şi de el doar se îndrăgos-
teşte această femeie de o frumuseţe răvăşitoare, dar
care  este profund mutilată sufleteşte  şi poate şi ea
confundă recunoştinţa de a fi iubită în modul pur al
milei lui Cristos cu o iubire pământească – pentru că
Mâşkin, care a cunoscut izolarea perfectă, topirea într-
un timp suspendat şi care stă minut de minut sub ame-
ninţarea unei alte mari crize care-l va scoate pentru
totdeauna poate din rândul oamenilor “normali”, tră-
ieşte în acea infinitate a timpului dată de cele cinci ul-
time minute de viaţă ale condamnatului la ghilotină,
infinitate care îl apropie da valorile absolute.

El este în lamura valorilor lui Cristos – este o
alteritate pentru toţi aceşti păcă-
toşi din roman care manifestă o
adevărată vocaţie în a-şi vărsa
mizeria morală în faţa unui
Mâşkin din ce în ce mai disperat
şi mai copleşit de rolul şi res-
ponsabilitatea sa şi de aceea toţi
se simt datori să-l numească
idiot şi să se îngrijească de să-
nătatea lui mintală. El este însă
adevărata identitate a moralei,
cel puţin aşa cum o vede creşti-
nismul ortodox  rus, către el toţi
se simt atraşi ca de un trecut
mitic al persoanei lor decăzute
şi poate de aceea toţi sfârşesc
prin a şi-l apropia. Nastasia îl
iubeşte făcând ceea ce ştie ea
din iubire: scandal, fugă, mânji-grafica: iulia Plăiașu
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celui pe care îl iubeşte. Lebedev îl găzduieşte la el
după criza de epilepsie, îi controlează viaţa
prin diverse manipulări, îl escrochează, se
aliază cu cei ce-l spoliază de o parte uriaşă
din avere, dar se retrage când este descope-
rit. Rogojin, la fel, “traduce” iubirea pentru
prinţ în acte proprii firii sale: îl urmăreşte,
îl brutalizează, se face frate cu el, încearcă
să-l ucidă şi apoi plânge în braţele lui con-
fesându-se cu privire la toate detaliile uci-
derii Filippovnei, nelăsându-l să mai plece
de lângă cadavrul frumos împachetat, aşa
încât poliţiştii  îl cred şi pe Mâşkin crimi-
nal. Prinţul lasă, în general, să se întâmple
tot ce vor cei ce acţionează în jurul lui pen-
tru că nu-l interesează banii, aparenţele so-
ciale, ci natura profundă a oamenilor pentru
care simte responsabilitate într-un mod ce
transcende fiinţa lui. El nu vrea puterea, nu
vrea controlul asupra celorlalţi şi în felul
acesta iese din ecuaţiile cunoscute.

Alteritatea este aici în cea mai bizară formă a
ei: prinţul nu are nicio agendă secretă, el caută doar să
se întoarcă în marele suflet rus, lucru ce este atât de
greu când el este partea cea mai frumoasă a acestuia,
dar vrea un fel de confirmare într-o identificare cu cei
din jurul lui care sunt ruşi adevăraţi, ruşi ce au stat în
ţară, sunt oameni de afaceri, reprezentanţi ai protipen-
dadei şi care înfloresc în imoralitate, falsitate, ipocri-
zie, frivolitate şi lipsă de realism. Toţi îl adoptă ca pe
o rudă mai ciudată, cu handicap  întrucâtva ruşinos,
pentru că nu vrea şi nu are puterea controlului. Mulţi
îl respectă pe Humbert Humbert, foarte mulţi respectă
regimul fundamentalist pentru că este esenţa contro-
lului absolut, ei au perfect puse la punct, cel puţin în
ochii multora, mecanismele prin care alteritatea cea
mai agresivă se camuflează în identitatea cea mai le-
gitimă. 

În căutarea sufletului rus Mâşkin se confundă
cu toate păcatele semenilor săi. E a treia cale a “con-
trolului” alterităţii asupra identităţii sau a identităţii
asupra alterităţii, cea mai stranie, căci ea implică bu-
nătate, altruism, libertatea celuilalt, puterea de a se au-
tonega al celui ce empatizează cu ceilalţi, dar e lipsită
de puterea de a schimba cuiva destinul în bine. E, din
acest punct de vedere, ceva  ce ar trebui să ducă la o
construcţie la fel de valoroasă ca şi valorile implicate,
dar, din multe cauze şi multe puncte de vedere,  e o ri-
sipire, o şansă ratată. 

De multe ori, citind “Lolita” m-am întrebat,

cunoscând şi năucitoarea inteligenţă a lui Nabokov,
dacă nu cumva cartea aceasta, pe lângă alte ţinte ale
autorului, nu a avut-o şi pe aceea de a experimenta răs-
turnarea valorilor şi situaţiilor din “Idiotul”: Lolita e
Nastasia Filippovna fără inteligenţă, strălucire, voinţă,
educaţie şi putere de răzbunare; Humbert este oglinda
satanică, perfect opusă lui Mâşkin: un psihopat ce fo-
loseşte raţiunea pentru a-şi crea o platoşă perfectă a
normalităţii pe care o verifică sistematic, cu pedanteria
şi grija unui păianjen pentru plasa lui, e lipsit de milă,
simţul vinei şi nu poate înţelege iubirea care să nu
ducă la distrugerea fiinţei iubite (ultimele confesiuni
din carte nu sunt credibile, pot fi mai degrabă o ultimă
încercare de a-şi verifica “dexteritatea” de a-şi com-
pune imaginea unui om normal, prin mimarea remuş-
cărilor, milei, responsabilităţii).

Azar Nafisi nu e în căutarea sufletului iranian.
Ea este depozitara unor valori general umane pe care
le caută în Iranul fundamentalist. E ca o purtătoare de
torţă ce se îngrijeşte ca lumina să rămână mereu destul
de puternică pentru a nu se rătăci în întuneric. Mâşkin
are învăţătura creştină, toleranţa şi grija manifestate
sub forma unei iubiri supraumane prin perfectul ei al-
truism. Nafisi, universitarul emigrant ce devine perso-
naj în propria carte, are o mulţime de cărţi despre
iubire, mândrie, libertate şi democraţie pe care trebuie
să le menţină vii în ţara ei printr-o minunată muncă de
filolog şi spirit umanist.

Amândoi vor fi mare parte din viaţa lor nişte
străini.
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Spiritul dostoievskian de la identitate
la alteritate

Alexandra Ioana Diaconu

(sau despre dualismul literar al lui Dostoievski)

AMoto:  O parte din mine ţâşneşte în sus,
către cer, iar alta se coboară în infern. E o duali-
tate pe care o trăiesc zilnic, care mă soarbe şi mă
naşte iar şi iar. E o luptă nesfârşită a eului meu
cu mine însumi. “EU” sunt ceea ce nu am fost
când celălalt “eu” mă făcea să fiu ceea ce eram.

“Viaţa e duelul lui Dumnezeu cu diavolul,
iar câmpul de bătălie sunt eu.”

( F. Dostoievski)

Pentru Dostoievski “sinele” a fost în perma-
nenţă raportat la societate şi la Dumnezeu. Personajele
sale poartă amprenta dualităţii spiritului dosteievskian
pentru că ele nu sunt nimic altceva decât expresii con-
figurate ale ideilor multiple pe care scriitorul rus şi le
asumase ca făcând parte din sine. Se naşte astfel  în-
trebarea dacă existenţa unor principii diferite în con-
ştiinţa unui om dă naşterea unei alterităţi existenţiale
şi dacă acesta a fost şi cazul lui Feodor Dostoievski.
Ceea ce ne propunem este o analiză particulară asupra
sinelui dostoievskian care se află într-o permanentă
oscilare între îndoială şi certitudine, credinţă şi necre-
dinţă, nădejde şi disperare, între luciditate şi nebunie
aşa cum reiese şi din proiectarea acestui joc al contra-
riilor în personalitatea personajelor din “Fraţii Kara-
mazov” şi “Crimă şi pedeapsă”.

Cunoaşterea sinelui, preocuparea de sine, mân-
tuirea de sine, regăsirea sinelui – acestea sunt funda-
mentele conceptuale care  îi caracterizează pe Alexei
Karamazov şi pe Rodion Raskolnikov. Unul profund
religios pentru care morala creştin-ortodoxă reprezintă
crezul existenţei sale, iar celălalt  dominat de amora-
litate şi vanitate care îl duc la autodenaturarea fiinţei.
Dacă pornim de la premiza că orice personaj poartă în
sine ceva din spiritul celui care l-a creat înţelegem că
Dostoievski s-a transpus într-o anumită măsură în per-
sonajele sale.

Plasându-se în afara revelaţiilor profunde le-
gate de propriul eu, Dostoievski creează instinctiv

două genuri de caractere raportate la cele două domi-
nante ale fiinţei umane- binele şi răul. 

“Nu e ușor de înțeles de care parte este Dos-
toievski. Viața ideilor la Dostoievski nu poate fi
înțeleasă static, ea este dinamică și antagonică în
mare măsură”( Nicolae Berdiaev).

I. Eul identitar pozitiv

Credinciosul, dezlegând lanţurile egocentris-
mului, care-l închide în cercul fiinţei sale, le-a aruncat
şi s-a eliberat de adoraţia propriului eu. Aceasta este
ipostaza în care este creat personajul lui Dostoievski,
Alexei Karamazov- un tânăr monah, întruchiparea vir-
tuţilor creştine absolute. Dostoievski retrăieşte prin
Alioşa experienţa tainca a iubirii lui Dumnezeu aşa
cum o aflase în copilărie şi centrează viaţa personaju-
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Creator ca o fiinţă religioasă şi ca o fiinţă morală. 

Aceste virtuţi sunt mărturisite de ansamblul
vieţii sociale la care Alexei participă şi în mijlocul că-
reia se află întreaga familie Karamazov. Pentru scriitor
puterea religiei este un veritabil frâu moral şi singurul
care îi permite să se rupă de instinctele sinelui  înclinat
spre păcat. Această manifestare a eului dostoievskian
puternic influenţat de valorile ortodoxiei are ca prin-
cipiu de bază autodeterminarea, care se manifestă ca
predispoziţie şi intenţie de a alege şi a săvârşi binele
sau răul. Binele este conţinutul înnăscut al voinţei ca
scop suprem al vieţii omului. Puterea de autodetermi-
nare este caracteristică tuturor oamenilor, pe când li-
bertatea morală aparţine doar oamenilor virtuoşi.

Caracterul lui Alexei, conceput în contrast cu
cel al membrilor familiei Karamzov tocmai pentru a
înţelege care sunt formele de manifestare a binelui și
a răului şi consecinţele asumării lor, este definit de in-
dependenţă, de curăţie, de bărbăţie morală şi de pute-
rea voinţei de a nu îngenunchea în faţa păcatului, de
lepădarea de sine şi de stăpânirea de sine.

Prin acest personaj scriitorul rus idealizează de
fapt realul şi dizolvă luciditatea experienţei răului ra-
dical care subminează temeliile lumii. Cu o subtilitate
genială, Dostoievski demască iluzia că prin rău se
poate ajunge vreodată la realizarea binelui. Răul în
sine este deşertăciune, el nu izbuteşte să ajungă să
creeze în nici un fel binele.

Dostoievski nu se indentifică cu personajul său
decât în măsura în care conştientizează scopul final al
existenţei sale-mântuirea. El este un religios în esenţă
şi asta îi va marca întreaga operă. Opera sa dezvăluie
ceva ce nu a mai existat în literatura universală: con-
cluzia unui antropocentrism creştin. Religia face tre-
cerea spre profunzimea spirituală a omului. Apoi
profunzimea se întoarce la om.

Autorul Karamazovilor se simte totuşi legat de
personajele sale prin compasiunea, dragostea şi ura
faţă de ele: fiindcă şi “domnia sa are o fire largă, ka-
ramazoviană” pentru a-l cita pe Ippolit Kirillovici - ca-
pabilă să cuprindă cele mai bizare contradicţii şi să
contemple în egală măsură cele două abisuri, “abisul
de deasupra noastră” şi “abisul de sub noi”.

II. Celălalt “eu” sau eul raţiunii

“Umbra este o problemă morală care pune la
încercare întreaga personalitate a eului, deoarece ni-
meni nu-şi poate realiza umbra fără să dea dovadă cu
prisosinţă de tărie morală. O cercetare minuţioasă a
trăsăturilor de caracter întunecate, respectiv a ele-

mentelor de calitate inferioară din care se compune
umbra, arată că acestea sunt de natură emoţională,
respectiv posedă o anumită autonomie şi au, ca ur-
mare, un caracter obsedant sau, mai bine zis, posedant
[...]. Umbra poate fi în oarecare măsură integrată per-
sonalităţii conştiente [...]. Deşi trăsăturile celelalte,
caracteristice umbrei pot fi recunoscute fără prea mari
eforturi ca fiind particularităţi aparţinând personali-
tăţii, aici nu mai funcţionează nici înţelegerea şi nici
voinţa, deoarece pricina emoţiei pare să se afle, fără
nici un dubiu, în celălalt.” ( C. Jung)

Celălat “eu” dostoievskian- eul raţiunii devine
alteritatea identităţii prin faptul că reconfigurează în
plan existenţial ideile scriitorului. El este dedublat de
această parte a fiinţei sale pe care nu o poate controla
şi care devine sursa concepţiilor “rascolnice”. Perso-
najul care întruchipează acest eu raţional a lui Dosto-
ievski este Rodion Raskolnikov, tânărul student la
drept care ucide două femei din pură nebunie conştien-
tizată şi care ajunge datorită actelor sale la autodena-
turare.

Marele gânditor rus Nicolae Berdiaev desco-
peră în opera scriitorului o dualitate a răului: răul me-
tafizic şi răul lăuntric. Nichifor Crainic relevează alte
aspecte malefice: răul imanent pe care îl descoperim
în om şi răul personificat în diavol (prezent într-o lu-
mină echivocă). În analiza psihologică a eroilor lui
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Dostoievski în care se întrupează duhul răului, primul
aspect care se descoperă şi pe care-l îmbracă aceştia
este orgoliul şi invidia. Orgoliul lor constă tocmai în
refuzul de a se integra ordinii morale stabilite de Dum-
nezeu. Mai există ceva aici, o tendinţă de a crea după
mintea lor o altă ordine contrară celei stabilite de
Dumnezeu: “Oamenii obişnuiţi trebuie să se supună
legilor şi nu au dreptul să le calce pentru că, vedeţi
dumneavoastră, ei sunt oameni obişnuiţi. Iar cei <de-
osebiţi> au dreptul să comită crime şi să calce orice
lege, tocmai pentru că ei sunt oameni <deosebiţi>.”
( Raskolnikov în “Crimă şi pedeapsă”) 

Conform Sfântului Ioan Evanghelistul, răul re-
prezintă o deviaţie continuă şi permanentă de la ordi-
nea stabilită de Dumnezeu şi are direcţia către
distrugere în neant. Negaţia de la care pleacă păcatul
(fiindcă orice păcat săvârşit este o negaţie a lui Dum-
nezeu) ajunge în cele din urmă să fie o negaţie a omu-
lui, când a săvârşit păcatul, iar în ultimă fază, o negaţie
a lui însuşi.

Aceasta este convingerea lui Dostoievski şi, de
aceea, raţionalismul lui Rodion Raskolnikov apare ca
un instrument prin care diavolul lucrează asupra aces-
tui individ, dându-i masca înşelătoare a eroului uni-
versal care îşi sacrifică principiile morale pentru binele
societăţii.

Ceea ce vrea scriitorul să înţelegem este că
“cel care nu-l cunoaşte pe Dumnezeu este nebun şi lu-
mina cunoştinţei n-a strălucit asupra lui.” (Sfântul
Nectarie). Raskolnikov s-a întors cu totul spre raţiune,
abandonându-se ei; în afară de sine nu vede nimic al-
tceva. Inima lui râvneşte puterea, acesta fiind idolul
adoraţiei lui. Şi totuşi crima nu aduce cu sine decât
disperare, iar “cel disperat, deşi trăieşte, este mort”,
pentru că a pierdut conştiinţa scopului existenţei sale.
Umbra morţii se arată cutremurătoare înaintea lui şi îl
vânează ca pe un fugar, este îngrozit de ea, însă chipul
morţii rămâne de-a pururi în faţa ochilor săi şi se înti-
păreşte în fiinţa sa.

Aşadar, Raskolnikov, ca un alt Adam, a fost
pedepsit fiindcă, avându-şi cugetul întunecat, s-a lăsat
convins că desfătarea de binele absolut se află nu în
respectarea legii morale, ci în gustarea fructului oprit,
nerespectând binele aflat în sinea lui. 

Porunca “Să nu ucizi!” nu exprimă o limitare
divină a libertăţii umane, ci o revelare a limitelor fiin-
ţei noastre, egală cu o punere în gardă asupra unui
exerciţiu (sin)ucigaş al libertăţii. Scriitorul ştie că
dreptatea a fost deja transcendental împlinită, deşi em-
piric lumea este, inerţial, un înfiorător calvar al sufe-
rinzilor. Oamenii nu îşi primesc plata lor, ei îşi dau
plata lor. Dumnezeu nu este răzbunător. La un nivel
mai adânc, însă, conflictul se interiorizează. “Aici,
conştiinţa găseşte o lege internă în faţa căreia trebuie
să opună justificările unei libertăţi detutelate. Impera-
tivul categoric este Legea internă şi necesară a conşti-
inţei, imanent impusă unei decizii majore. Excepţia
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toarne şi acest nivel interior al represiunii.” Eliberării
exterioare (juridice) trebuie să-i urmeze o eliberare in-
terioară (morală). E un om cu desăvârşire eliberat de
imperiul raţiunii individualiste, care îl dominase, care-
l sugrumase în fiinţa lui umană şi care-l împinsese ca
pe o unealtă în mod mecanic către crimă. Tot ce a fost
în el logică a raţiunii personale dispare.
Romanul urmează laitmotivul lui Lazăr din Betania,
cel al morții și al învierii, căci pentru Raskolnikov
există posibilitatea regenerării fiinţei prin suferință-
«Dar aici începe o altă poveste, povestea regenerării
treptate a unui om, a renaşterii lui progresive, a trecerii
lui pe nesimțite dintr-o lume într-alta, într-o realitate
nouă, necunoscută de el până atunci.».

Dostoievski reuşeşte să transpună aceste idei
în literatură tocmai datorită faptului că aceste idei
există în sine şi se manifestă la nivel ontologic. În om,
ca fiinţă psihosomatică, se pot distinge două voinţe,
care sunt intim legate de unicitatea persoanei, dar care
se manifestă ca şi cum ar avea două ipostaze diferite:
voinţa firii spirituale şi voinţa firii materiale.

Aceste două voinţe, ca ipostaze ale aceleiaşi
persoane, se prezintă ca expresii libere, dar sufletul

sporeşte cele ale sufletului, iar raţiunea, cele ale raţiu-
nii. Omul este limitat de materie şi trăieşte în materie,
asta determinându-l să devină sceptic cu privire la li-
mitele imateriale ale sinelui său.

Iată ce spune Sf. Apostolul Pavel despre co-
existenţa acestor două cugete şi despre aplecarea fi-
rească a omului spre eul identitar pozitiv: “Că, după
omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu;
dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se îm-
potriva legii minţii mele.”

În loc de epilog: Înţeleg că în fiinţa mea exist
eu şi cu mine. Cel care mă defineşte este eul care mă
cheamă, iar celălalt “eu” este eul pe care îl resping.
Din mine izvorăște şi binele şi răul, dar ele nu se
amestecă, nu se contopesc. Cine sunt eu? Eu sunt
identitatea şi alteritatea mea.

Bibliografie:
Sfântul Nectarie, Cunoaşte-te pe tine însuţi
Nicolai Berdiaev, Filozofia lui Dostoievski

Nichifor Crainic, Dostoievski şi creştinismul rus
Valeriu Cristea - Dicţionarul personajelor lui Dostoievski

www.wikipedia.ro
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Moartea şi învierea conştiinţei
Ica Dumbravă

TMoto:
“Neștiind locul și vremea în care

ne așteaptă moartea, o vom aștepta noi
oriunde și oricând.” 

Fericitul Augustin

Prolog:
A învăța ce semnifică moartea nu înseamnă

decât a trăi liber, nu ca un rob al timpului sau al con-
trângerilor impuse de propria ființă. Generalizând con-
ceptul de moarte constatăm că el nu poate fi redus la
nimic, la “a fi” sau la “a avea”. A muri poate însemna
atât a trăi pentru veșnicie sau a învia spiritual, cât și
renunțarea la propria conștiință, dacă universul nostru
propriu se limitează la timp ca la ceva finit. Treaptă
spre imensitatea nedescrisă a lumii sau poartă spre in-
finit, generată ca o spaimă sau ca o bucurie de identi-
tatea propriilor noastre trăiri și sentimente, în fond: ce
înseamnă moartea? 

Reintegrare în natură sau oscilare între două
stări diferite de veghe, moartea rămâne simbolul în
jurul căruia se construiește o întreagă matrice a
spiritualității europene. Privită adesea ca o simplă tre-
cere în neant sau o supraviețuire parțială a conștiinței
fiecăruia în persoana urmașilor, ea devine centrul
existenței umane, care se raportează la moarte ca la o
noțiune abstractă.

Simplul gând al eternității și al transcenderii
realității generează o stare de căutare permanentă, spre
împlinire și spre straturile ascunse ale conștiinței, spe-
cifică spiritului romantic, aflat într-o căutare continuă
a sinelui prin descifrarea misterelor universului. Por-
nind de la inițierile eminesciene în teritoriul morții,
geniul aspiră spre necunoscut, oscilând permanent
între contingent și transcendent, ca formă proprie a
existenței sale, cu dorința de a suprima moartea:
“Mergi tu, luntre-a vieții mele, pe-a visării lucii valuri/
Unde-i moartea cu-aripi negre și cu chipul ei frumos”
(Memento mori).

Dacă în stadiu incipient simbolul morții este
asociat ideii de joc, de interacțiune cu visul ca o
falie tranșantă a realității, evoluția umanității a de-
terminat pendularea ființei umane între lumină și în-
tuneric, între moarte și aparența ei.

Sentimentul morții pune în mișcare meca-
nismele imaginarului, generând noi configurații
poetice și literare, fericirea și perfecțiunea formală
a vieții regăsindu-se în centrul aspirațiilor ființei
umane.

“Moartea nu este decât o schimbare veșnică.”
Philip Freneau

Melancolia, somnul, iubirea și moartea sunt
doar câteva din temele care au fost situate încă din
cele mai vechi timpuri în centrul preocupărilor lite-
rare ale diferitelor popoare.

fotografie: Alexandra Diaconu
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ESEUDupă cum afirmă Gaston Bachelard în lucrarea
sa “Apa și visele”, Leonard Lessius, teolog din a doua
jumătate a secolului al XVI-lea, afirma în “Arta de a
trăi mult” că melancolicii visează înmormântări, mor-
minte, spectre, gropi și alte lucruri triste. 

Poate nu doar sentimentul melancoliei atrage
după sine meditația asupra morții, ci tocmai lipsa unei
încrederi ferme în existența post-mortem, care face ca
prețuirea pentru artă, viață și creație să fie deplină. De
exemplu slavii antici, care erau păgâni, vedeau lumea
ca pe un copac uriaș, crengile reprezentând Paradisul,
iar rădăcinile lumea morților. Pentru ei, lumea celor
morți nu era un tărâm respingător, ci era pitoresc și ar-
monios, după cum reiese din basmele slavone, ceea ce
arată că frica de moarte a omului este relativă și nu ge-
nerală.

Pornind de la ideea că, spre deosebire de viața
de pe pământ, moartea este veșnică, putem afirma că
numeroși scriitori au abordat motivul morții ca pe un
punct de referință în descrierea sensului vieții. 

În perioada modernă, mentalizarea morții ca
distrugere completă face ca Meursault, personajul
principal al operei “Străinul” scrisă de Albert Camus,
să se raporteze la existență din perspectiva celui apa-
rent nepăsător, dovada fiind atitudinea lui din momen-
tul în care află de moartea mamei sale: “Astăzi a
murit mama. Sau poate ieri, nu știu. Am primit o
telegramă de la azil”.  Detașarea de momentul în sine
se datorează imposibilității sale de a percepe viața ca
pe o continuitate, fără o perspectivă clară spre infinitul
ei: “Dar el mi-a tăiat vorba întrebându-mă dacă eu
cred în Dumnezeu. Am răspuns că nu. S-a așezat
indignat. Mi-a spus că e imposibil, că toți oamenii
cred în Dumnezeu, chiar și cei care-și întorc fața de
la El. Avea convingerea lui și dacă ar ajunge vreo-
dată să se îndoiască de asta viața lui nu ar mai avea
un sens: Dumneata vrei ca viața mea să nu mai
aibă sens?”. Apare astfel întrebarea care stă la baza
încercării de supraviețuire: sensul vieții este dat de ra-
portarea la o entitate supremă a vieții noastre sau re-
zidă în personalitatea fiecăruia?

“Noi am vrea să murim fără să existe moarte.” 
Emil Cioran

Dacă ar fi să alegem ca punct de plecare
afirmația lui Emil Cioran: “Viața noastră nu are  ni-
ciun sens. Fiecare dintre noi îi dă însă unul”, putem
conchide că, ipotetic vorbind, existența noastră este
inutilă.

Însăși ideea de existență repetativă face ca Al-
bert Camus să rezume viața la o metaforă a absurdului,

“Mitul lui Sisif ” fiind expresia asumării unui destin
în care revolta asupra forțelor superioare este dusă
până la final.

Viața capătă însă un sens tocmai în această ab-
surditate care ascunde fericirea, moartea fiind în final
“prinsă în lanțuri” de puterea interioară a ființei, care
nu renunță la propria viață.

Asemenea lui Sisif, Meursault pare desprins de
lume, ca și cum nimic nu i-ar putea tulbura liniștea și
echilibrul interior. Îndiguirile raționale impuse de Al-
bert Camus în această operă ilustrează viața ca fiind
un absurd infinit în care destăinuirile unui om sincer,
ce refuză să se supună convențiilor sociale, sunt privite
ca o revoltă în fața frumuseții și a autenticității vieții.
În numele propriului său adevăr, Meursault refuză ca-
tegoric abstractul, în care putem include religia, sen-
timentele și timpul. Mentalizând moartea ca o
distrugere completă, el nu se raportează la abstract ca
la un punct definitoriu și nici nu caută o entitate su-
premă în fața căreia să recunoască că nu este invinci-
bil, ci doar o simplă ființă umană, răspunsul lui dat
preotului care îl vizitează înaintea morții dovedind
acest lucru: “Atunci și-a ridicat brusc capul și m-a
privit drept în față: “De ce, mi-a spus el, refuzi să
mă primești?” Am răspuns că nu cred în Dumne-
zeu. A voit să știe dacă sunt sigur de asta și i-am
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răspuns că nu am nicio îndoială.”.
Meursault trăiește și se ghidează după concret,

după simțuri și lucruri palpabile, luând ca etalon al
vieții sale moartea, pe care o privește ca fiind o nor-
malitate inclusă în propria lui ființă, fiindu-i indiferent
momentul morții, realitatea lui fiind total opusă viziu-
nii creștine despre mântuire.

“În moartea unui om moare o lume necunoscută.”
Antoine de Saint Exupery

Deși are un interior etanș, închis în fața con-
strângerilor sociale și aflat în imposibilitatea de a se
deschide în totalitate în fața oamenilor, prăbușirea lui
sufletească este inevitabilă, dezintegrându-l spiritual:
“Din străfundul viitorului meu, în tot timpul aces-
tei vieți absurde pe care o dusesem, un suflu obscur
urca spre mine străbătând anii care încă nu veni-
seră și acest suflu egaliza în drumul lui tot ceea ce
mi se propunea atunci, în anii nu cu mult mai reali
pe care-i trăiam.”.

În centrul vieții lui Meursault este o cameră
goală, cu zgomote ușoare care nici nu se pot distinge.
Tratând viața și evenimentele din jur cu detașarea unui
simplu privitor, fiind incapabil de a schimba ceva, el
nu se implică emoțional în niciunul din episoadele des-
crise în roman. Deși există în interiorul lui dorința de
claritate, de cunoaștere și de analiză, toate acestea se
lovesc de irațional, indiferent de eforturile depuse de
personaj. Indiferența lui și detașarea în fața vieții sunt
cele care plasează acțiunea într-un absurd continuu:
“Dacă ar fi să trăiesc toată viața într-o scorbură de
copac, având ca unică preocupare să privesc doar
cerul, nu m-aș plictisi.”. Rămân cele două realități
care formează absurdul: sufletul personajului  și ca-
mera, iar mai apoi celula în care se află și care repre-
zintă al doilea lui “eu”.

“Un lucru îl putem vedea clar și plastic numai dacă
are umbre și penumbre- moartea este umbra care dă
plasticitate vieții. ” – Lucian Blaga

Transformarea interioară este generată de fo-
curile de armă care îi dezechilibrează întregul viitor,
făcându-l robul propriilor impulsuri datorită cărora
Meursault este închis. Soarele pare a fi cel care i-a tra-
sat drumul spre dezechilibru, încorsetarea spirituală
determinându-l să nu aibă pentru câteva clipe voință
proprie: lumina îl sufocă și îl orbește în momentul cri-
mei, lovindu-l în frunte ca un impuls: “Era același

soare din ziua în care o înmormântasem pe mama
și, ca și atunci, mă durea mai ales fruntea și toate
vinele ei zvâcneau împreună sub piele. Din cauza
acestei mișcări pe care n-o mai puteam suporta, am
făcut o mișcare înainte. Lumina a țâșnit din oțel ca
o lamă lungă, strălucitoare, care mă lovea în
frunte... Toata ființa mi s-a încordat și mi s-a cris-
pat mâna pe revolver. Trăgaciul a cedat, am atins
pântecele lustruit al patului armei și aici, în zgomo-
tul deopotrivă sec și asurzitor, a început totul.”.

Libertarea, care înseamnă absența oricăror
constrângeri spirituale, lipsește cu desăvârșire în viața
personajului. Crima pentru care este vinovat îl trimite
la închisoare, care însă este mai apropiată de o des-
criere a încăperii sufletului său decât oricare drum pră-
fuit al orașului Alger, sau plaja unde a ucis un om,
deoarece ele simbolizează libertatea pe care Meursault
nu o are și nu a avut-o niciodată. Chiar și înainte de a
fi închis, el nu este liber, sufletul lui este îngrădit între
limite bine stabilite ale existenței absurde pe care o
conturează în jurul vieții sale, motiv pentru care
acțiunea este un cerc închis care începe la căpătâiul
mamei decedate și se termină la ceea ce pare a fi o pre-
lungire a imaginii ei: arestarea și condamnarea ei la

grafica: Miruna Cojocariu și
Gabriel Păunescu
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ESEUmoarte. Deși acuzat de uciderea unui om, el este con-
damnat pentru că a fost insensibil la moartea și înmor-
mântarea mamei, cele două fapte fiind tratate cu
aceeași indiferență specifică omului care trăiește doar
pentru că nu are cum să se împotrivească vieții. Ne-
norocirea nu este doar crima, ci și transformarea inte-
rioară prin care trece personajul, începută pe plaja care
simbolizase până în acel moment fericirea lui: “Am
înțeles că sfărâmasem echilibrul zilei, liniștea
excepțională a unei plaje pe care fusesem fericit.
Atunci, am tras încă patru focuri asupra unui trup
inert în care gloanțele pătrundeau fără să se vadă.
Și era ca și cum aș fi bătut patru bătăi scurte, în
poarta nenorocirii.”.

Sentința primită simbolizează neputința ființei
umane de a-și găsi salvarea în sentimente și religie,
neputință care condamnă la pieire și la distrugere pen-
tru că nu există ceva la care umanitatea să se poată ra-
porta, omul fiind muritor. Chiar dacă gândurile lui par
lipsite de profunzime și uneori de sens, Meursault nu
spune decât ceea ce gândește, confruntarea sa cu
lumea exterioară însemnând înfruntarea morții ca pe
un fenomen episodic, revolta lui evidențiind imposi-

bilitatea de a se opune cursului vieții: “Atunci, nu știu
de ce, s-a rupt ceva în mine. Am început să urlu din
toate puterile, l-am insultat și i-am spus să nu se
roage. Îl apucasem de gulerul sutanei. Îmi vărsăm
asupra lui tot focul inimii în scăpărări amestecate
cu bucurie și furie.”

Existența lui rămâne absurdă pâna la final:
“Toată lumea era privilegiată. Nu erau decât
privilegiați. Ceilalți, de asemenea, vor fi
condamnați într-o zi. Și el va fi condamnat. Ce
importanță avea dacă, acuzat de crimă, era execu-
tat pentru că nu plânsese la înmormântarea mamei
sale?”. Ceea ce se schimbă este intensitatea luminii
care se revarsă în conștiința lui Meursault și care îi
oferă atât perspectiva unei revolte interioare, cât și îm-
păcarea cu viața: “Atât de aproape de moarte,
mama trebuie să se fi simțit eliberată și pregătită
să trăiască iar totul de la început.”.

Astfel, transformările prin care trece ființa
umană aflată în fața morții evidențiază alteritatea
personalității fiecăruia, dar și complexitatea sufletului
omenesc. Deși înțelegerea pe care noi o dăm cuvântu-
lui moarte este strâns legată de ideea unei distrugeri,
a unei încetări a vieții, moartea rămâne o poartă spre
inifinit și spre o altă viață, cea adevărată și autentică,
sufletul aflându-se pentru scurtă vreme în  starea de
singurătate de la început, de după moarte, ceea ce ge-
nerează o revoltă interioară.

Dacă în India apariția “yamduiți-lor” ca me-
sageri ai morții înfricoșătoare vestește trecerea spre un
alt “dincolo” față de cel al sufletului uman, perspec-
tiva creștina vede moartea ca pe o trecere spre în-
viere și veșnicie, nu ca pe o distrugere. Indiferent
dacă ființa umană își raportează sau nu viața la Divi-
nitate ca la un principiu existențial, simbolul morții ră-
mâne centrul principal de interes în jurul căruia
converg toate ideile despre viață și sensul ei. 

În fața destinului implacabil, omul poate ră-
mâne sau nu asemenea lui Meursault doar un “străin”
pentru cei din jur și pentru sine, statornicia sa în fața
forței infinite a morții fiind o dovadă a rațiunii, dar și
a credinței lui. Astfel păstrarea identității ființei
umane, nu înseamnă decât a crede în viața de dincolo,
în existența infinită, sub grija și îndrumarea lui Dum-
nezeu, spre veșnicia spiritualității și bucuriei.

Bibliografie:
Gaston Bachelard - Mitocritică și analiză
Apa și visele
Seraphim Rose - Scrieri complete
Dicționar de simboluri 
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Himera apartenţei la o patrie 
a trei spirite universale

Larisa Elena Simion

EAtunci când ființa umană suferă, ea se
despică, se ramifică, se sparge în mai multe frân-
turi și încearcă în disperare să se refacă. De
multe ori rămâne, după acest proces complicat
de spargeri, reîntregiri și apoi iar spargeri, sepa-
rată în două părți: cea dinainte, inițială, și cea
care a acumulat din plin experiența durerii și în-
cearcă să privească acum prin ea, așa cum în-
cerci să deslușești exhaustiv formele și imaginile
formate de partea cealalta a unei ferestre din sti-
clă gălbui-străvezie acoperită de hârtie gri. 

Paradoxul apare tocmai atunci când partea fi-
nală (de fapt, cea de după proces, căci ființa umană nu
încetează niciodată să se transforme, metamorfoza
ființei nostre nu e niciodată completă, poate doar
atunci când se trece la metempsihoză) tinde tot mai
mult să își restabilească echilibrul frânt raportându-se
obsesiv și fără încetare la partea incipientă.  Despica-
rea, ramificarea și reîntregirea sub imperiul durerii mi
s-au părut a fi nucleul a trei destine cu multe puncte
comune: Herta Müller, Kandinsky și Chagall.

Herta Müller și-a transpus tragedia în cea mai
detaliată formă a artei, scrisul, vindecându-se pe sine
prin negrul roman de trecere “Călătorie într-un picior”.
Scriitoarea și-a exprimat în majoritatea lucrărilor
experiențele tragice și devastatare cu care ea sau cei
apropiați s-au confruntat în timpul regimului comunist
român.  Așa cum reiese din romanul “Animalul ini-
mii”, prietenia cu membrii Aktionsgruppe Banat (
“Grupul de Acțiune Banat”), format din studenți și
scriitori de etnie germană din România (tatăl ei a fost
un șvab bănățean, iar mama sa era, de asemenea, de
naționalitate germană), care aveau o atitudine neac-
ceptată de regimul comunist, a adus-o în
atenția Securității demonice și lugubre. Ca urmare a
refuzului ei de a colabora cu șarpele ce scurgea
informații din șira sidefie a spinării unor oameni me-
diocrii pentru a intra în măduva oaselor altor asemenea
nenorociți, Müller a fost expediată pentru reeducare,
deci îndoctrinare în stilul specific ceaușist, într-un
“mediu muncitoresc sănătos”, fiind, pe rând, traducă-
toare, profesoară suplinitoare și mentor particular de

germană. Volumul de debut, “Niederungen”
(“Ținuturile joase”), a apărut în 1982, după o puternică
confruntare cu cenzura care i-a defrișat simțitor ma-
nuscrisul. Peste doi ani cartea a fost publicată și în Re-
publica Federală Germania, în ediție integrală, exact
așa cum fusese scrisă de autoare. Reacția egoistă a
autorităților din România ce doreau cu orice preț opre-
siunea oricărei libertăți de exprimare în afara cenzurii
iminente a fost dură: i s-a interzis să mai publice. Ul-
terior, s-a creat și un dosar de urmărire informativă
(D.U.I.) pe numele scriitoarei. Începând cu 1984, i se
permit trei vizite în Germania Federală, din care se
reîntoarce în România. Ca urmare a represiunii exte-
riorizării sale creaționiste, Müller a emigrat
în 1987 în Republica Federală Germania.

În aceeași situație de respingere de căre propria
țară este și pictorul rus Vasili Kandinsky, născut in
1866 la Moscova, dar care, la vârsta de cinci ani, se
mută cu familia la Odessa, în Ucraina. După nouă ani,
se întoarce în orașul natal pentru a absolvi facultatea
de drept și, apoi, pentru a lucra ca profesor acolo. Cu
toate acestea, în 1896 pleacă la München, dar odată cu
izbucnirea Primului Război Mondial, este constrâns să
părăsească Germania, se întoarce în Moscova, își în-
temeiază o familie, devine profesor universitar și
înființează “Academia de Știință și Artă”, în 1920.
Odată cu anul 1921, pleacă la Berlin cu soția, iar din
acel moment nu se va mai întoarce niciodată în Rusia.
Aici, inițial, dorul de casă este evident, cel puțin în
prima parte din viața pictorului. Dar apoi, patria sa de-
vine un loc unde este expatriat, respins de țara pe care
el și-a ales-o și unde se simțea, în sfârșit, acasă, întor-
cându-se, ulterior. Chiar dacă această confuzie a
națiilor, schimbare a căminelor, metempsihoză (cu
percepțiile lui despre țara mama, de fiecare dată alta,
fiind ucise și reînviate din nou și din nou) a concepte-
lor sale despre familie și căldura specifică pe care ori-
cine o resimte când se află “acasă” nu este atât de
lugubră ca în cazul Hertei Müller, artistul își imprimă
operele cu sentimentele sale de nostalgie și solitudine
profundă. Asemenea lui Kandinsky, un alt pictor rus,
născut la 1887 la Vitebsk, pendulează în a-și găsi ade-
văratul cămin. În 1910 pleacă în Franța, își adaptează
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ESEUnumele la Marc Chagall și ulterior expune la Berlin
(!!) tablourile pictate la Paris, în anii 1913 si 1914. Își
vizitează familia în perioada în care izbucnește și răz-
boiul, rămânând în Rusia opt ani. Apoi, în 1922 pleacă
la Berlin, dar după doar un an se întoarce în Franța.
Deși în anul 1941 pleacă la New York cu familia, în
1948 se stabilește definitiv la Paris.

Așadar, chiar dacă individul a cunoscut mai
multe informații decât înainte și s-a dezvoltat (chiar și
printr-un mod tragic) personal, intervine această nos-
talgie prin care trecutul devine sublim, iar prezentul
nu mai înseamnă nimic. Chiar dacă trecerea timpului
e legată de cunoaștere, noi, ca oameni, nu putem fi in-
sensibili față de starea de înainte, în care, chiar dacă
nu intraserăm încă în contact cu alte experiențe, eram
mai fericiți. De multe ori oamenii își doresc, involun-
tar, să regreseze, să ajungă exact în starea incipientă
de unde a început totul pentru a evita durerea, chiar și
cu prețul uitării experienței aduse de aceasta.

Revenind la primul exemplu de refulare expri-
mată prin arta, “Călătorie într-un picior”, prima carte
publicată de Herta Müller după evadarea în RFG, în
1987,  este un roman despre dislocări, alienare, căutări
și, mai ales, despre singurătate. “Serpentinele amo-
roase, anxietatea generată de confruntarea cu
birocrația hărțuitoare pentru imigranți, analiza lucidă
a vieții de pe străzile metropolei și dorul de țară, de
origine, atent ținut sub control, sunt descrise într-o

proză concisă, minimalistă, dar cu «o comoară de im-
agini de neuitat»“, menționează “Publishers Weekly”.
În această carte poți simți tristețea și nostalgia înfiri-
pate în fiecare fibră poroasă de hârtie a romanului. Sti-
lul este minimalist, unii critici considerându-l chiar
inadecvat scriitoarei, iar opera însăși, un manuscris re-
dactat în grabă, unde nu există spațiu și timp destul,
iar fiecare idee (aparent neterminată) a autoarei se ex-
primă cu greu, evitându-se esențialul. Dar, așa cum
susține un proverb suedez,  “într-o carte bună, cea mai
necesară parte se află printre rânduri”. Conceptual de
bază a romanului nu este ilustrat doar prin acțiunile,
atitudinile și emoțiile personajului principal, Irene.
Esențialul se creează chiar prin admosfera ce apare
odată cu propozițiile scurte, ce în majoritatea cazurilor
nu ajung să se infiripeze în fraze, cuvintele tăioase,
mișcările bruște ale viziunii asupra cadrului stilistic și
simplitatea cu care este tratată orice temă, indiferent
de intensitatea sa emoțională. Disconexiunea apare în
roman așa cum există și între ideile scrise, iar zilele și
nopțile petrecute cu Franz, Stefan și Thomas se trans-
formă în ciocniri de cuvinte, sentimente și experiențe
esențiale. Nostalgia față de țară apare ca un laitmotiv
al întregului roman, fiind tema obsedantă care pă-
trunde nu doar în întâmplările propriu-zise, ci în esența
sa, în admosfera specifică și atât de necesară descin-

Vasili Kandinsky - Improvizatie 28
arthistory.about.com 
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derii treptate în adevăratul sens al romanului. Poate de
aceea în aparență pare a fi o carte scrisă în grabă, pen-
tru că modul stilistic de a trata subiectele este dislocat
chiar și de mimesisul modern, scriitura însăși pare a
se adresa exclusiv călătorilor permanenți care nu își
mai pot găsi căminul indiferent unde ar mai căuta. Ca-
drul romanului este, într-adevăr, unul fugitiv care, în
același timp, susține ideea plecărilor și sosirilor întâr-
ziate, ca și cum “acasă” ar fi un tren de călători pe care
Irene ar fi trebuit să îl prindă și, odată pierdut, nu se
mai poate întoarce niciodată; și oricât de mult ea ar în-
cerca să găsească o rută alternativă, acest ultim tren
nu mai poate fi înlocuit, iar așteptarea lui pare a fi una
din ce în ce mai inutilă. Astfel, Irene rămâne un călător
perpetuum în propria țară (și cea din care evadează,
dar și cea în care își găsește refugiu, deși numai în do-
cumentele oficiale, căci și aici se resimte laitmotivul
romnaului, alienarea). Patria natală apare sub acroni-
mul “celălalt” (“celălalt tărâm”, “dictatorul din cea-
laltă țară”) nefiind nici măcar odată menționat vreun
nume. Avem doar mici indicii care apar în incipitul ro-
manului, deși Franz este cu desăvârșire un nume ger-
man, acțiunea se petrece cu sigurantă pe țărmurile
românești, sau, în fine, din “cealaltă țară”.  Apoi
acțiunea se mută definitiv în Germania unde, deși
Irene are legături cu Franz, Stefan și Thomas, iar aces-
tea nu sunt strict amoroase, firul epic se păstrează
drept un coșmar trăit cu ochii deschiși într-o definitivă
singurătate. Până spre finalul romanului, personajul
principal trăiește cu impresia apartenenței exhaustive
în noua țară doar odată cu finalizarea documentelor de
cetățenie. Chinul, sacrificiul și intoleranța excesivă su-
portate de Irene în birourile pentru emgranți și
imigranți trebuie să se metamorfozeze în apartenența
sa la noua ei patrie, atât oficial, prin birocrația
hărțuitoare, cât și afectiv. Cetățenia acordată nu este
decât pasul definitiv, în același singur picior, către de-
zolarea ce se relevează odată cu noua lume de care nu
se poate atașa și nu poate aparține, experimentând din
nou dizlocarea simțită atunci când a părăsit “cealaltă
țară”. Trădată de propria națiune, dezamagită de patrie
și locul pe care îl numea “acasă”, autoarea nu poate
expune direct notalgia și dorul disperat față de deixisul
spațial natal, aceste laitmotive resimțindu-se la fiecare
pagină, citindu-le printre rânduri, în crăpăturile stilis-
tice dintre propoziții: “Irene mai avea o bănuială: că-
și ținea în cap dorul de-acasă mic, făcut ghem, ca nu
cumva să-l recunoască. Că atunci când apărea, îl re-
prima. Și că, pentru a-și sufoca simțurile, așeza pe ele
clădiri întregi din gândurile ei.”

Alți doi artiști care au experimentat din plin
ruptura față de origini și dezertarea forțată (sau nu) din
țara natală au fost Vasili Kandisnky și Marc Chagall.
Primul a fost creditat ca fiind întâiul pictor ce a creat
primele lucrări de artă pur abstracte. Deși concepțiile
lui au fost de multe ori neînțelese și, implicit, respinse
de societate, a continuat să își promoveze arta prin
expoziții proprii, susținut de grupurile de artiști, com-
puse din pictori moderni, pe care le-a format de-a
lugul existenței. În 1909 înființează Neue Kunstlerve-
reinigung cu ai săi prieteni, animați fiind de același
nonconformism față de arta oficială, sfidând misme-
sisul clasic, aristotelian, prin care realul e reconfigurat
în artă, dar rămâne recognoscibil în stratul ficțional și
deține principiul liniei de aur (echilibrul perfect dintre
extreme; excesul fiind perceput ca lipsă de
înțelepciune). După ce gruparea este desființată dato-
rită declanșării unor scandaluri de proporții atât în rân-
dul publicului, cât și în cercul criticilor, Kandinsky
devine în 1911 unul dintre fondatorii noului grup Der
Blaue Reiter, care prezintă lucrările câtorva artiști
aparținând unor direcții și discipline dintre cele mai
variate. Chagall a intrat în istoria picturii fără să fi
creat o școală proprie. Până în ziua de azi nu se
cunoaște un alt artist care să se fi raportat la creația
lui, cu ajutorul influenței sale directe, din timpul vieții.
Poezia sentimentală a tablourilor sale, onirismul său
care își are rădăcinile înfipte foarte adânc în folclorul
evreiesc și în spiritul poporului rus, culorile străluci-

Marc Chagall - Eu si satul
www.galeriedada.com
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ESEUtoare care ar fi putut fascina pe mulți artiști nu și-au
găsit adepți. Chagall nu a încercat să schimbe cursul
picturii. A dorit pur și simplu ca, în felul său original,
să ilustreze povești minunate, născute din propriile
experiențe, să-și exprime propriul misticism care
poartă mai mult însemnările literaturii decât cele ale
religiei

Kandinsky și Chagall sunt doi pictori
suprarealiști contemporani sfârșitului de secol XIX și
începutului de secol XX, ambii ruși, ce au inițiat arta
bazată pe mimesisul modern în care limitele sunt des-
trămate, orice exces este permis, iar arta pe care Aris-
totel o consideră a netalentaților reconfigurează lumea,
realul devenind doar o proiecție mentală aproximativă.
În anul 1911 au pictat, neinfluențându-se reciproc,
două tablouri cu lait-motive stranii în asemănarea
aproape perfectă a lor. Temele comune ale celor doua
sunt nostalgia satului, copilăria ruptă, identitatea di-
slocată de atât de multe schimbări și dorul, căutarea
de negăsire, a țării mamă. În cele două tablouri
recunoaștem elementul animalier, motivul fiind mai
clar definit în “Eu și satul” (al lui Chagall), dar reluat
continuu, permanent, obsesiv, în “Improvizație 21A”.
Animalul și omul, în ambele picturi, sunt într-o relație
de dependență reciprocă, dacă în primul tablou figura
umană este abia schițată și pare a fi doar o pată ce se
pierde în fundal, ea este totuși evidențiată în contururi
maronii și, cel mai important, pare că aparține, că este
în interiorul motivului animalier ca într-o lume onirică,
proprie, unde cerul pare a fi proiectat pe fruntea ani-
malului, în culorile reci și calde ale apusului. În al doi-
lea tablou, cercul accentuat pe spațiul care leagă cele
două simboluri este relația de dependență imuablă,
continuă, circulară, care se stabilește între cele două
ființe. 

“Pomul vieții” stă la baza picturilor, și la pro-
priu și la figurat, în “Improvizație 21A” fiind prezentat
în același stil oniric și insolit, ca un ghiocel distrus,
sfâșiat de vânt și frig, cu petalele răvășite și ascunzând
o dramă interioară roșie, aprinsă, în timp ce în “Eu și
satul” pomul vieții este bogat, grandios, prosper, având
cele mai variate roade și fiind chiar la baza legăturii
circulare dintre indivizi. În cele două tablouri mai în-
tâlnim și ideea caselor, a satului în sine, a familiarității
și obișnuinței. În opera lui Kandinsky putem observa
distanțarea dintre cele două sate, ambele onirice și in-
solite, dar într-unul dominând nuanțele pale, deschise,
calde și pastelate, iar în cel din urmă evidențiindu-se
cerul întunecat, satul difuz, pierdut parcă în negura ui-
tării, a disperării și a nevrozei transmise de culorile
reci și închise. 

Alegerea poziționării acestor elemente este atât
mai stranie și paradoxală și sfidează și mai mult arta
conformistă deoarece în mimesisul clasic există mereu
o gradație a intensificării nuanțelor, de la cele mai
grele, întunecate, concentrate întotdeauna la baza pic-
turii, pentru a-i conferi stabilitate și a susține ansam-
blul cromatic, spre cele mai pastelate, calde, delicate
și deschise, evidențiate mai mult în partea superioară
a lucrării. Cele două sate, cel pal și cel negricios, pot
prezenta chiar localitățile în care Kandinsky a trăit
până în 1911. Distingem aici două posibilități: orașul
din depărtare poate fi Moscova, localitatea sa natală,
iar “satul” din apropiere poate reprezenta München;
sau figurile fără prea multe detalii pot fi chiar Odessa,
orașul unde familia lui s-a stabilit când Kandinsky
avea doar cinci ani și unde, odată plecat la facultate în
Moscova, nu s-a mai întors niciodată, iar satul pastelat
îi poate corespunde locului natal de unde figura umană
din pictură, transfigurată de realitatea irespirabilă a
respingerii din ambele țări, se hotărăște să plece spre
un alt loc, poate, München. De asemenea, o altă per-
sonoficare onirică a transhumanței artistului este fi-
gura conturată doar cu albastru intens ce pare să
alunece de pe o formă inefabilă încercând oarecum să
ajungă la origine, dar nu se distanțează nici de oraș,
iar drama sa purpurie se revarsă peste liniștea pală a
noii siguranțe. Astfel, figura mutilată de dorul de casă,
legată însă de planul stabilit din cadrul satului luminos,
alunecă încet în infernul albastru , deci imaterial și
ilustru, ca albastrul cerului și al apei, unde a mai căzut
și altă figură ilustrată în culori pământii. Aici, unde
animalele sunt prea albastre, iar alte simboluri par să
rămână indescifrabile, este locul unde se scurg toți cei
care sunt pururea călători, iar “călătorii ajung întot-
deauna prea târziu”. 

În opera lui Chagall casele sunt mult mai bine
schițate, dar rămân și ele într-un cadru distant și nebun,
straniu și obscur. Drama satului se reflectă și aici, dar
nu este o tragedie a discontinuității abrupte, ea ilus-
trează o nostalgie a plaiurilor natale și nu o căutare
continuă a negăsitului, cum întâlnim în primul tablou
unde drama dislocării, a singurătății, a neapartenenței
la niciun oraș locuit până acum de eul creativ își pune
amprenta în stilul haotic și suferind al artistului. (“Eu
și satul” – pictată la un an după ce Chagall a venit la
Paris, lucrarea evocă amintirile artistului legate de
satul natal și de comunitatea evreiască. În sat, țăranii
și animalele trăiau alături, într-o dependență reciprocă,
aici sugerată de linia ce unește cele două figure prin-
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cipale, linie ce face parte dintr-un cerc amplasat în
centrul tabloului. Crenguța înflorită simbolizează
pomul vieții și este recompensa simbiozei lor. Pentru
evrei animalele reprezintă legătura omenirii cu univer-
sal, conotații ce trimit înspre aceeași sferă, a spațului
cosmic, regăsim și în formele circulare mari ce se
transpun în corpurile cerești: Soarele, Luna (în eclipsă,
stânga jos) și Pământul).

Motivul dublului pare transfigurat în cele două
tablouri: în primul tema animalieră se repetă în partea
dreaptă a picturii în nuanțe intense de albastru, împru-
mutându-se chiar și elemente umane (ochiul stilizat,
cu maro), iar în al doilea tablou, “personajele” princi-
pale sunt chiar oglindirea în dublu a fiecăruia. Cei doi
par fascinați de prezența celuilalt, ochii lor împrumu-
tând din valorile cromatice ale curpurilor, podoabele
colorate pe care le poartă sunt transpuse în dublu, ex-
presia facială în sine pare a fi o oglindire firească a
ființei. 

Pe tot parcursul romanului “Călătorie într-un
picior”, Irene, la fel ca și Herta Müller, încearcă cu o
frenetică disperare să își reîntregească ființa despicată
odată cu expatrierea și să ajungă la stadiul din starea

incipientă, posibil chiar și înapoi în copilărie, protejată
de căldura căminului, din moment ce familia și-a pier-
dut-o. Dacă în opera ei, sfârșitul este la fel de tragic
ca drama sa experimentată în realitatea irespirabilă a
regimului comunist, în cele două tablouri mai există
ceva speranță pentru reîntregirea ființei după dobân-
direa statutului de veșnic călător între cămine. Deși în
gândirea contemporană expatrierea sau inducerea sen-
timentului de neapartenență în țara natală nu par a fi
drame capitale, nimic nu sfâșie mai tare ființa umană
decât gândul de singurătate absolută, izolare, respin-
gere din partea comunității în care avea cea mai mare
încredere. Astfel, atât scriitoarea cât și cei doi pictori
se ajută de artă ca de o formă de terapie prin care spăr-
turile din propria ființă se pot reîntâlni și recrea fazele
incipiente de care se agață în amintiri. În acest mod le
imortalizează, le conservă, păstrându-le mereu în stră-
fundurile memoriei, conturate de nostalgie și emoțiile
din conștientul actual (căci nu poat fi ilustrate în tota-
litate nici chiar de imaginația însăși, sentimentele de
dor și nostalgie fiind prea puternice pentru a fi înlătu-
rate acum) pentru că în realitate situația inițială, a țării
protectoare ce nu permite individului să se simtă sin-
gur și vulnerabil, nu va mai putea fi atinsă niciodată.
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RECOMANDARE

Sir Sacheverell Sitwell, Călătorie în România
Crina Capotă

Autorul acestei cărţi (apărută la Editura Huma-
nitas, 2011) s-a născut într-o familie aristocrată en-
gleză. Personalitate de o vastă cultură, a fost poet,
critic şi istoric de artă, memorialist şi autor de jurnale
de călătorie. În 1937, primeşte din partea prinţesei
Anne-Marie Callimachi (căreia îi şi dedică cartea) in-
vitaţia de a face o călătorie (de patru săptămâni) în Ro-
mânia aflată în acea perioadă în plină înflorire şi
modernizare, cu o viaţă intelectuală strălucitoare, păs-
trându-şi totuşi tradiţiile şi modul de viaţă patriarhal.
Deschis spre cunoaşterea unor noi culturi, Sitwell ac-
ceptă invitaţia; el a refuzat să se documenteze, depă-
şind astfel locurile comune întâlnite în relatările despre
România, venind cu propriile impresii prezentate într-
o manieră elevată şi cu mult talent literar. Atrage faptul
că este detaşat de tensiunile politice pe cale de a se
acumula în lumea contemporană cu el. În epocă, era
numit “un călător de lux”. Volumul a apărut în februa-
rie 1938.

Sir Sacheverell Sitwell porneşte de la premisa
că România este o ţară îndepărtată, situată la capătul
Europei, una dintre ţările europene puţin cunoscute.
După părerea sa, primul lucru frapant pentru un străin
este bogăţia potenţială: solul fertil care permite să se
cultive orice, oriunde, zăcămintele de petrol, cărbune,
fier. Remarcă personalitatea distinctă a Bucureştiului.
Dar cartea se ocupă în primul rând de oameni, de cei
care au reuşit să supravieţuiască trei veacuri de răz-
boaie între cele trei mari puteri vecine: Rusia, Austria,
Turcia. Pune coeziunea ţării pe seama lui Cuza şi a fa-
miliei domnitoare. În cursul vizitei, a fost primit de
Carol al II-lea care, după părerea sa, era omul cel mai
capabil din ţară. Călătorul englez preferă  România
veche, nealterată de civilizaţia modernă. Pleacă cu
amintiri de neuitat despre Câmpia Transilvaniei, pă-
durile Olteniei, Delta Dunării, mănăstirile din Buco-
vina, casele de lemn, costumele populare.

Fiecare capitol al cărţii este dedicat unei zone
vizitate în România: capitolul I – intrarea în ţară, dru-
mul cu trenul spre Bucureşti; capitolul 2 – dedicat Bu-
cureştiului; capitolul III – Delta Dunării; capitolul IV
– Bucovina şi ieşirea din ţară. De la fereastra vagonu-
lui, călătorind prin Transilvania, Sir Sacheverell Sit-
well admiră ogoarele nesfârşite care arată rodnicia
solului; la orizont se vedeau munţii “care dantelează

zarea”. Îi plac Sighişoara, cetate medievală a saşilor,
înconjurată de Câmpia Transilvaniei, şi Sibiul, prilej
cu care descrie tablouri aflate în colecţia Palatului Bru-
kenthal. Traversând munţii, ajunge în Oltenia unde-l
atrag splendidele covoare plasate după cele persane şi
turceşti şi mănăstirile: Cozia, Dintr-un Lemn, Hurezi,
aflate în ţinuturi bucolice. Este dezamăgit de oraşul
Curtea de Argeş, de Câmpulung (pe care-l etichetează
drept “urât”), în schimb, Rucărul este considerat “oră-
şelul de munte ideal”. Despre Sinaia, “capitala de vară
a ţării”, afirmă că este o localitate cunoscută englezu-
lui obişnuit; apreciază hotelurile excelente, restauran-
tul, parcul, cazinoul, cofetăria minunată a lui
Kalimzakis. Nu sunt omise mănăstirea şi Castelul
Regal Peleş a cărui arhitectură ţine de goticul german,
cu trăsături bizantine şi renascentiste. Pentru a ajunge
la Castelul  Bran ca să-i facă o vizită reginei Maria,
trece prin Braşov unde-i atrage atenţia Biserica Ne-
agră. Castelul Bran este catalogat drept un vechi castel
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transilvănean cu o grădină creată de regina Maria, o
personalitate de spirit şi cu simţul umorului. Călătoria
de la Sinaia la Bucureşti îi oferă imaginea sondelor de
pe Valea Prahovei şi a unui bâlci de un pitoresc aparte,
prilej cu care îi descrie pe ţiganii lăieţi, “nişte sihaştri
căzuţi în păcat”(figuri asemănătoare cu Hristos, dar îi
califică drept hoţi şi mincinoşi).

Capitolul al doilea este dedicat Bucureştiului
văzut de el ca un oraş mare, întins pe o suprafaţă im-
ensă, casele fiind înconjurate de grădini, ceea ce-i con-
feră un aspect pitoresc. Bucureştiul este prezentat ca
o combinaţie de multe influenţe: franţuzeşti (de unde
provin moda, luxul), vieneze (balurile), ru-
seşti (care dau extravaganţa şi risipa), tur-
ceşti, fanariote (obiecte de îmbrăcăminte
care amintesc de Fanar descrise cu minu-
ţiozitate, un mod de viaţă lenevos, deca-
dent). Remarcă clădirile moderne, dar şi
semnele de cumplită mizerie, mănăstirile
aflate în oraş sau la margini (Ţigăneşti, Pa-
sărea, Comana), bisericile, palatul Mogo-
şoaia care arată talentul şi bunul-gust al
Marthei Bibescu. În restaurante se cântă
muzică americană, vieneză, rusească, ro-
mânească. În ceea ce priveşte muzica au-
tohtonă, cântată mai ales de voci feminine,
remarcă faptul că este muzica unei ţări de
miazăzi, echivalentă cu fadourile Lisabo-
nei, melodia pe care o consideră emblematică fiind
Ionel, Ionelule. Este descurajat însă de canicula care
paralizează în timpul verii orice activitate de la miezul
zilei şi până la cinci după-amiaza. De aceea, cina se ia

după zece seara şi nimeni  nu se gândeşte la culcare,
restaurantele şi cafenelele fiind pline până târziu în
noapte. Iarna sunt însă nămeţi care acoperă Bucure-
ştiul.

Capitolul al treilea este dedicat Deltei Dunării,
un tărâm al păsărilor, al sălciilor care pare părăsit în
timpul zilei când arşiţa produce reflexe metalice pe su-
prafaţa apei. Descrie viaţa pescarilor, prelucrarea ca-
viarului. Despre Galaţi n-are nimic interesant de

prezentat cu excepţia cartierului ţigănesc.
Capitolul al patrulea este rezervat

Bucovinei, unde ajunge după o lungă că-
lătorie cu trenul şi doreşte să vadă neapărat
mănăstirile. Îi pare rău că n-a putut vedea
Iaşiul prin dreptul căruia a trecut pe la
patru dimineaţa. Despre Iaşi, capitala Mol-
dovei pe când Bucureştiul abia exista, ştie
din fotografii şi relatări; aminteşte de
Golia, Galata şi Cetăţuia.

Într-o zonă cu păduri de brad se
află mănăstirile din ţinutul Neamţului, pe
văile Bistriţei sau ale afluenţilor săi: Văra-
tec, Agapia, Secu, Neamţ. Ultima a fost re-
făcută de Ştefan cel Mare pe care Sir
Sacheverell Sitwell îl consideră erou na-
ţional deoarece datorită ripostei vitejeşti a

oştilor sale, turcii n-au supus niciodată pe locuitorii
Moldovei şi ai Munteniei la umilinţele îndurate de alte
popoare din Balcani; înaintaşii noştri au fost vasali,
dar nu supuşi. Ajunge  la Cernăuţi, oraş aflat la graniţa
dintre România, Polonia şi Rusia, locuit în special de

negustori evrei, bogaţi şi rafinaţi, şi cunoscut pentru
emulaţia teatrală. Apoi prezintă câmpia nesfârşită din-
tre Prut şi Nistru, oprindu-se la Hotin, un oraş cu po-
pulaţie evreiască, case sărăcăcioase, fără iluminat
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public; nici strada principală nu este pavată. Admiră
mănăstirile Dragomirna, Suceviţa aflate în nişte ţinu-
turi bucolice cu păşuni subalpine, codri, la
adăpost de arşiţa înăbuşitoare a verii sau
vuietul crivăţului iarna. Concluzia lui Sir
Sacheverell Sitwell este că Bucovina fiind
îndepărtată şi inaccesibilă a rămas necon-
taminată de civilizaţia modernă. Oboseala
provocată de un drum greu este uitată în
faţa unei minuni a lumii bizantine, şi
anume Voroneţul care nu atrage prin di-
mensiuni, ci prin pictură. Ridicată în 1488
de Ştefan cel Mare, cu o frescă exterioară
pictată la începutul secolului al XVI-lea,
mănăstirea are o distincţie princiară. Cu
detalii de specialitate, Sitwell descrie fres-
cele şi comentează nuanţele de albastru
obţinute prin folosirea pulberii de lapisla-
zuli. Îşi imaginează biserica într-o dimineaţă însorită
de ianuarie sau februarie când zăpada densă o înalţă
în altă sferă datorită dulceţii culorilor.

Jurnalul de călătorie are o construcţie circulară;
Sitwell va ieşi din ţară tot cu trenul luat din Cernăuţi
spre Cracovia. În ultima seară îşi aminteşte tot  itine-
rarul parcurs prin România, începând cu prima prive-
lişte admirată, Sighişoara.

Lectura jurnalului este instructivă, oferă per-
spectiva interesantă a unui cetăţean străin asupra Ro-
mâniei interbelice (alteritatea), dar şi plăcută pentru
că autorul are talent literar, plasând opera între ficţio-
nal şi nonficţional. Printre tehnicile literare folosite,
putem remarca patru: descrierea, comparaţia, superla-
tivele, digresiunea. În privinţa descrierii, dovedeşte ca-
lităţi de peisagist, dar şi de portretist. Iată câteva
exemple: Câmpia Transilvaniei (“Însă câmpia în sine
este mai interesantă decât micile oraşe. Spre seară,
mari turme de oi şi adevărate herghelii de cai veneau
de la păscut. Mai erau cirezi de cornute negre, precum
cele de pe Nil, dintr-o rasă având pielea asemănătoare
la culoare cu cea a elefanţilor, masive şi greoaie ca vi-
tele din inima Africii; erau, de fapt, bivoli”), Delta Du-
nării (“Gâştele, cu sutele, se mişcau la unison ca o
flotă de fregate, ori, în celălalt element al lor, zburau
schimbându-şi direcţia în eter, ca şi cum erau mânate
de un scop precis. Am mai văzut şi cormorani, aştep-
tând ca nişte pescari obosiţi, şi o pasăre mare şi mo-
horâtă, vulturul de mare, care patrula prin imensitatea
albastră”), ţiganii lăieţi (“În faţa unui chioşc şedea
chincită o siluetă ca de fachir. Era ca un anahoret de
pe Gange sau  Brahmaputra, cu blidul de cerşit lângă
el, iar părul alb, ţepos şi pielea destul de deschisă la

culoare, ca dată cu făină, semănau cu cenuşa cu care
se mâzgălesc fachirii”). Sunt şi descrieri de tablouri
cu multe comentarii savant alcătuite, mărturie a preo-
cupării sale pentru istoria artei: minunata colecţie de
picturi de El Greco, aflate în posesia familiei regale.
Un alt procedeu este compararea unui ţinut vizitat cu
altele din România sau din lume, ceea ce dovedeşte
bogăţia cunoştinţelor şi experienţele de călătorie. Re-
giunea din preajma mănăstirii Hurezi îi aminteşte de
Toscana sau de Provenţa. Clima Bucureştiului reu-
neşte canicula din Sevilla şi gerul aspru din Sankt-Pe-
tersburg. Vărsarea Dunării în Marea Neagră este
comparată cu Fluviul Galben la vărsarea în Marea
Chinei. Interiorul mănăstirii Golia  e realizat sub in-
fluenţa stilului rococo ucrainean, aşa cum se poate
vedea la Kiev. Turiştii care supravieţuiesc unei nopţi
la Hotin s-ar simţi confortabil în Noua Guinee.     

Un alt element recurent este preferinţa pentru
superlative, ca o modalitate de exteriorizare a tendin-
ţelor de ierarhizare şi a entuziasmului în faţa unui
lucru cu totul deosebit: “Biserica de la Hurezi este cea
mai frumoasă din câte am văzut până atunci”. Un alt
exemplu: “E posibil ca ţinutul din preajma mănăstirii
Hurezi să fie cel mai frumos din România”. Descriind
cu amănunte Suceviţa, o reuşită realizare în plan este-
tic, scrie că “e probabil prima şi cea mai durabilă im-
presie asupra lumii bizantine” sau “Suceviţa are, cu
siguranţă, cel mai impresionant interior din toate bi-
sericile din România”. 

O metodă interesantă care dovedeşte abilităţi
literare şi cunoştinţe din variate domenii este digresiu-
nea complicată uneori de digresiunea în digresiune.
De exemplu, când prezintă personalitatea Bucureştiu-
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lui, face o digresiune referitoare la fondul oriental
(chiar bizantin) al capitalei datorită (din cauza) influ-
enţei fanariote pe care o consideră civilizatoare, deşi
corozivă, asupra României în tot veacul al XVIII-lea.
În acelaşi capitol, se abate de la prezentarea aspectului
fizic al Bucureştiului şi relatează documentat istoria
vizitiilor ruşi din capitala României proveniţi dintr-o

ciudată şi extremistă sectă religioasă compusă din fa-
natici; apoi, prin tehnica digresiunii în digresiune, dă
amănunte interesante despre istoria Rusiei. Prezentând
Dobrogea şi Delta Dunării, face o digresiune despre
istoria lipovenilor din această regiune, despre vesti-
giile turceşti de la Babadag, Balcic, despre amestecul
incredibil de rase din partea sudică a provinciei, despre
istoria Basarabiei (Chişinău, Tighina). În capitolul al
patrulea, prezentând Suceviţa, face o digresiune despre
un sătuc singuratic şi despre locuitorii săi, ruteni, adu-
naţi la o petrecere într-o zi de duminică, îmbrăcaţi în
frumoase costume populare. În alt sat vede cele mai
frumoase costume din România, iar într-o digresiune
în digresiune, prezintă cele mai frumoase costume po-
pulare văzute de el în Europa, în Moravia, partea de
est a Cehoslovaciei. Spre sfârşitul capitolului, face o
digresiune despre problema minorităţilor din Româ-
nia, şi anume despre populaţia evreiască care se con-
sideră, în opinia aristocratului englez, o rasă aparte şi
astfel o consideră şi oamenii în mijlocul cărora trăiesc.
Evreii sunt descrişi din punctul de vedere al fizicului,
al vestimentaţiei, dar şi al psihicului.   

Înainte de a părăsi România, Sir Sacheverell
Sitwell se gândeşte la câteva concluzii legate de călă-
toria sa: ţara vizitată trăieşte prin lumea ei rurală tra-
diţională care îi reprezintă şi viitorul. Această lume nu
a fost alterată de civilizaţia modernă. Într-un restaurant
din Cernăuţi ascultă din nou  cântece româneşti inter-
pretate de o artistă excepţională sfâşietor de frumos,
aproape de nesuportat. România va rămâne o frumoasă
amintire pentru un pasionat al călătoriilor, cum este
aristocratul englez.

ilustrația articolului:
www.historia.ro
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Un pic de India
Irina Mereoiu

Irina Mereoiu a absolvit CNU în 2002, clasa de Informatică, iar apoi Universitatea de Arhitectură și Urbanism
“Ion Mincu” din București unde a continuat ca asistent universitar și doctorand. Suferă de “microbul călătoriilor” pe
care și-l alimentează cu fiecare ocazie și pe care, din 2012, l-a transformat într-un job.  

Ideea călătoriei în India a venit tocmai în
momentul în care decisesem că e timpul pentru
o pauză în relația mea cu arhitectura. Mi-am luat
rucsacul și am plecat pentru două luni sperând
la o rupere temporară de context care să-mi
ofere o perspectivă mai clară asupra a ceea ce
îmi doream cu adevărat. După India am obținut
un job în Tahiti, în domeniul turismului, una din-
tre experiențele cele mai grele, dar și mai pline
de satisfacții de până acum.

În Delhi a fost prima dată după perioada
grădiniței când am avut nevoie de ajutor ca să traver-
sez strada: nu există treceri de pietoni, semafoare cu
atât mai puțin, așa că trebuie să te strecori pur și sim-
plu printre mașini. Dar e în regulă, mașinile știu și te
ocolesc larg pentru că oricum nu prea contează pe ce
parte a drumului merg. La fel și scuterele. Ricșele. Oa-
menii pe bicicletă. Autobuzele. Cu animalele e mai
greu de negociat, ocolești tu... Astea sunt primele re-
guli de supraviețuire în Delhi dar am avut nevoie de
vreo cinci zile de exercițiu ca să mi le însușesc... Altfel
Delhi este, oricât de stereotipă ar
fi exprimarea, un „oraş al con-
trastelor”. Drumul dinspre aero-
port te poartă printr-un oraș nou,
cu clădiri moderne și bulevarde
late, cu monumente, parcuri,
mașini noi și muzee impunătoare,
încât pentru câteva momente te
întrebi dacă nu cumva ai greșit
destinația. 

De îndată ce pătrunzi însă
în orașul vechi, peisajul se
schimbă dramatic: străzi înguste,
îngustate și mai mult de tarabele
instalate pe marginea lor, clădiri
care stau să se dărâme, mulțimi
de oameni care se mișcă haotic,
ferindu-se cu o naturalețe dezar-
mantă din calea diferitelor peri-

cole iminente: mașini, scutere, ricșe, vaci și biciclete.
Într-o suprafață de cinci metri pătrați din orașul vechi,
decupată la întâmplare, vei găsi cel puțin: o vacă tolă-
nită în locul în care poate incomoda cel mai mult cu
putință, o tarabă la care cineva îți propune spre vânzare
eșarfe sau suc de portocale sau genți din piele sau
șampon ayurvedic sau toate acestea la un loc, o moto-
cicletă veche pe care circulă înghesuită o familie în-
treagă compusă din părinți și unul-doi copii, un
morman de gunoaie, o femeie superbă îmbrăcată într-
un sari elegant (ținută tradițională) care se mișcă cu
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grație printre toate celelalte elemente descrise mai sus,
un turist rătăcit. 

Una dintre imaginile pe care turistul din mine
regretă că nu le-a fotografiat, dar pe care nu mi-o voi
șterge din memorie prea curând este cea a conducăto-
rilor de ricșă-bicicletă adunați noaptea de-a lungul zi-
durilor orașului vechi în jurul focului, gătind la comun
și împărțind o porție minusculă de dahl (mâncare de
linte) cu orez sau chapati (un soi de lipie). Sunt oa-
meni care, mai departe de hainele ponosite de pe ei și
o pereche de papuci de gumă, nu dețin absolut nimic
pe lumea asta și al căror dormitor e banca din spate a
ricșei pe care o conduc în timpul zilei. Ricșa pe care o
conduc în timpul zilei e și ea închiriată de la un pro-
prietar de ricșe pentru că majoritatea sunt prea săraci
ca să-și permită această complexă alcătuire de câteva
fiare, scânduri și o copertină de plastic...

Proprietarului de ricșe trebuie să-i plătească
zilnic o sumă de bani chirie, iar ceea ce le rămâne
peste reprezintă câștigul lor pe care îl trimit în mare
parte familiei aflată undeva la sat. Discutăm despre
unu-doi dolari zilnic pentru care dau la pedale ore
bune. Ca să vă faceți o idee, o cursă de trei kilometri
cu ricșa-bicicletă costă 20 rupii (aproximativ 1 RON),
iar cum familiile indiene sunt
majoritatea sărace, de multe ori
pentru acești bani în ricșă se în-
ghesuie o familie întreagă com-
pusă din părinți și 2-3 copii.
M-am simțit mizerabil în mo-
mentul în care un bărbat indian
între două vârste și care nu cân-
tarea mai mult de 40 de kilo-
grame m-a plimbat prin oraș
timp de 20 de minute în schim-
bul a 50-60 de rupii. Mi-am pus
problema dacă e moral să profiți
în felul ăsta de oameni și să în-
curajezi o asemenea practică.
Partenerul meu de drum, mai
experimentat în ale Indiei, mi-a
explicat scurt că a nu avea
clienți înseamnă pentru acești
oameni a nu avea absolut nici o
sursă de trai. Tot ce-am putut să fac a fost să-i las un
bacșiș ridicol de mare... Îmi amintesc povestea unui
turist american care, contra sumei de 200$, a cumpărat
de la proprietar ricșa unuia dintre șoferi și i-a oferit-o
acestuia cadou, oferindu-i, practic, o nouă viață. 

Am trecut pe lângă zidurile întunecate fără

probleme, căci oamenii sunt pașnici și mult prea
religioși ca să-ți facă vreun rău. Eram fascinată de
aceste diferențe inimaginabile între viețile oamenilor
de care devenisem de mult conștientă, însă pe care nu
le-am văzut niciodată atât de izbitor ca atunci. Eram
și rușinată de faptul că aceste gânduri amare mă fră-
mântau în timp ce mă îndreptam către camera mea de
hotel de 20 de dolari care, în India, îmi asigurase un
confort pe care niciunul dintre acești șoferi nu și-l im-
aginase poate vreodată.  

Către Agra am pornit din Delhi cu concluzia
limpede: spectator la mizerie... Au urmat patru ore de
drum printre cămile, boi cocoșați trăgând cărucioare
burdușite cu saci care stau să plesnească... oameni
uscățivi călare pe biciclete aproape dezmembrate,
copii ponosiți călătorind în spatele camioanelor
cocoțați pe saci pe care îi țin să nu cadă... maimuțe,
oameni, boi, cămile, mâncare, gunoaie... Puțin mai târ-
ziu sufeream de un caz clar de sindromul Stendhal la
intrarea în Taj Mahal... Ca studentă la arhitectură și,
mai apoi arhitect, am vânat în călătoriile mele clădiri
frumoase sau faimoase, însă niciodată nu mi s-a tăiat
respirația până să ajung în poartă la Taj Mahal. Auzi-
sem de pe la alți arhitecți despre acest simptom, dar l-
am crezut mereu o exagerare menită să-i facă să pară
mai interesanți și mai sensibili la frumos. Și m-a afec-

tat atunci când mă așteptam mai puțin! Taj Mahalul
este o construcție atât de delicată, dar atât de impună-
toare, încât mi-a părut venită de pe altă lume... am
văzut în ea un echilibru perfect și o simplitate care m-
au fermecat și au șters toate relele aduse cu mine din
Delhi. Mi-am spus că, în ciuda a orice altceva, un
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popor care a știut să ridice și mai apoi să întrețină o
asemenea construcție are cu siguranță un suflet ales. 

În Mcleod Ganj, sătuc din nordul Indiei po-
pulat de refugiați tibetani, am petrecut o săptămână,
iar într-una din zile am fost la templul lui Dalai Lama.
Am nimerit, culmea, în mijlocul pregătirilor unei ru-

găciuni pentru alți doi călugări tibetani care își dădu-
seră foc în Tibet, în semn de protest, cu câteva zile în
urmă. Pe listele cu călugări care și-au dat foc în ultimii
trei ani majoritatea aveau între 18 și 21 de ani. Proba-
bil că și la ei tinerețea e singura care mai crede în idea-
luri... Am decis să particip la rugăciune și eu cu toată
cultura mea europeană, cu toate întrebările și
neliniștile mele de domnișoară de pension, cu preocu-
parea să-mi stea bine părul sub căciula pe care o pri-
misem împrumut pentru că era un frig de crăpau
pietrele. N-am înțeles nimic. N-am putut să particip
sau să trăiesc alături de ei. Am fost observatorul tăcut,
distant, cerebral. În fața mea putea să se desfășoare la
fel de bine o demonstrație de dansuri populare sau un
curs de gătit. Detașarea n-a venit din dezinteres, ci din
faptul că mi s-a părut o lume atât de diferită încât n-o
poți descifra dintr-un ghid de călătorii sau un National
Geographic. A trebuit să-mi recunosc rapid limitările
și să-mi asum cu regret rolul de turist clueless. Pri-
veam cu invidie seninătatea și vitalitatea copiilor de
școală aduși în grup la rugăciune. Îmi contorsionam
mintea să înțeleg, eventual să îmi explic
pseudoștiințific, cum de nu paralizează de frig călugă-
rii tibetani în fustițele lor roșii, subțirele și în
veștmintele fără mâneci, peste care aruncaseră, fără
prea mare convingere, o pătură la fel de subțire. Nici

nu mai vorbesc despre cei care mergeau în sandale...
A trebuit să recunosc că cele câteva fete tinere așezate
în dreapta noastră erau al naibii de frumoase și de na-
turale. Invidie, din nou. Un sentiment nu tocmai demn

de o ședere într-un templu tibe-
tan, dar ce să-i faci... Spre de-
osebire de mine care nu mă
puteam abține să-i analizez și
cântăresc după standardele pe
care le adusesem cu mine la pa-
chet, tibetanii păreau să nu aibă
niciun fel de curiozitate legată
de noi. Ne-au invitat cu
naturalețe să luăm loc lângă ei,
ne-au împărțit pahare de unică
folosință și ne-au servit ceai ti-
betan fără ca măcar să ridice o
secundă privirea, curioasă sau
uimită. Fetele frumoase de
lângă mine, pe care le-am ur-
mărit cu coada ochiului minute
în șir, trecând în revistă
cizmulițe, păr, machiaj (da, ma-
chiaj), Ipod, fustă lungă

tradițională, șosete de lână colorate și foarte in fashion,
nu s-au întors nici măcar o dată să mă privească la loc.
Nu le condamn. Am încercat să beau ceaiul tibetan cu
naturalețe, în semn de apreciere. Am reușit să iau două
înghițituri mici după care mi-a fost clar că amestecul
acela ușor sărat de lapte și unt topit n-a fost cu
siguranță făcut pentru ficatul meu... După cum a re-
marcat, plin de bun simț, partenerul meu de drum, pro-
babil că gustul n-a fost prioritar atunci când tibetanii
au inventat această băutură care să-i ajute să înfrunte
frigul. Am asistat cuminți la rugăciune, așezați turcește
(ca să nu facem notă discordantă), timp de două ore
jumate, interval în care am admirat caligrafia extrem
de estetică a alfabetului... relaxarea cu care îmbină
activitățile lumești precum băutul ceaiului cu sobrie-
tatea unei rugăciuni, așa cum o știm noi... și am remar-
cat amuzați că mulți pierduseră șirul rugăciunii și
răsfoiau derutați cărticica primită în acest scop... Ne-
am trădat iarăși caracterul de vestici sedentari când,
după două ore și jumătate de stat turcește, a trebuit să
ne ridicăm: am fost singurii care au avut nevoie de
zece minute bune pentru a-și recăpăta controlul asupra
membrelor inferioare și a reînvăța cum să le folosească
pentru deplasare. Am plecat totuși de acolo cu o pu-
ternică admirație pentru seninătatea și forța interioară
pe care acești oameni o transmiteau... și cu regretul

CNU  ÎN  LUME



48 REVISTA NOASTRĂ nr. 41/42

trecător că nu pot fi, măcar pentru o zi, una dintre ei.  
Tot în Mcleod Ganj am participat, într-o seară,

la o întâlnire cu un tibetan, fost deținut politic. Am
ajuns la șapte fix undeva în fața unei uși deschise, ne-
am descălțat și am intrat într-o cămăruță în care câțiva
turiști blonzi și inexpresivi sorbeau masala tchai

(plante de ceai și condimente fierte în lapte) din niște
pahare de plastic. După un salut excesiv de zâmbitor,
ne-am luat pernuța de rigoare și ne-am așezat pe jos,
așteptând să vedem ce se întâmplă. Încă un sfert de oră
și camera s-a umplut cu turiști curioși. A apărut și fos-
tul deținut politic, un tibetan subțire și uscat, trecut de
40 de ani. Timp de aproape două ore ne-a povestit des-
pre situația tibetanilor din China, despre pedepsele la
care sunt supuși cei ce îndrăznesc să protesteze și a
răspuns la întrebărilor străinilor mai mult sau mai
puțin ignoranți. În același timp, călugării tibetani au
pregătit supă cu tăiței pe care au împărțit-o mai apoi
străinilor în schimbul a 150 de rupii de persoană... deci
în timp ce ascultam despre torturile la care respectivul
domn a fost supus în închisoare, lumea mesteca tăiței...
Totul părea foarte firesc și, dacă s-ar fi petrecut  în altă
parte, scena ar fi fost cu siguranță comentată malițios
de către un observator mai apretat... Dar nu, exact cum
am aflat cu câteva zile înainte la templu, rugăciunea
și ceaiul merg mână în mână... la fel și supa cu
discuțiile politice. Una peste alta, a fost o experiență
interesantă, dar care nu a reușit totuși să mă elibereze
de statutul ingrat de turist...treizeci de caucazieni și-
au rupt două ore din timpul lor de vacanță ca să asculte
o poveste tristă. Nu mi-e clar ce impact va avea în
viața fiecăruia dintre noi sau ce folos va aduce în lupta

Tibetului pentru eliberare... Pe de altă parte, în timp
ce ședeam turcește (iar..), având picioarele semi-
amorțite, am realizat că povești din astea cu închisoare
pe nedrept sau cu persecuția familiilor am auzit și din
istoria noastră recentă, a vremurilor comuniste. Unele
chiar mai înfiorătoare...Mi-am promis ca data viitoare
să ascult cu aceeași atenție și să fiu la fel de sensibilă
și la poveștile noastre, ale românilor...

Varanasi este orașul
cel mai vechi și considerat cel
mai sfânt al Indiei și, de ase-
menea, cel care mi-a plăcut
cel mai mult. Cum am ajuns
am făcut o plimbare de-a lun-
gul ghat-urilor (trepte lungi
din piatră construite de-a lun-
gul râului Gange) și în cei
aproximativ doi kilometri
parcurși am fost martoră la
zeci de frânturi diferite de
viață. Malul Gangelui este the
place to be în Varanasi... Gan-
gele e râul sfânt așa că nimic
nu e considerat prea mult pen-
tru apele sale și totul e purifi-
cat de către ele. În Gange se

aruncă în fiecare zi cadavrele care nu pot fi arse și
parte din cenușa celor incinerate, în Gange lumea se
spală pe dinți și își spală rufele, în Gange plutesc ani-
male moarte și gunoaie, copiii se îmbăiază și se joacă,
indieni veniți din toate colțurile țării și ajunși la capătul
pelerinajului își fac rugăciunea pe care o încheie sor-
bind din apa sfântă, pe Gange se plimbă turiști cu
barca la răsărit. Pe mal lumea își spală rufele, își face
nevoile, meditează, se amuză și oferă tururi cu barca
turiștilor, toate cam în același loc. În orașul vechi, se-
parat de râu prin zidurile masive ale clădirilor, viața
pare că se desfășoară neîntreruptă și nu prea diferit ca
acum o mie de ani. Străduțele, late cât să treacă un om
și-o vacă, ascund locuințe mici, cu camere în care se
înghesuie câte-o familie întreagă, restaurante pentru
turiști, magazine cât o nucă, hoteluri, locuri cu mân-
care pentru localnici, vraci, gunoaie, vaci sfinte, turiști,
copii aflați la joacă. Un amestec incredibil și total in-
salubru, dar absolut fascinant. Am decis să rămânem
aici mai mult decât planificasem pentru că atmosfera
e unică...Din când în când în oraș se-aud cânturi și, câ-
teva momente mai târziu, un alt cadavru este purtat pe
străzile orașului către locul de incinerare. Surpriza du-
rează doar câteva secunde și e doar pentru noi, turiștii
naivi căci pentru toți ceilalți viața curge în continuare
nestingherită. Moartea este o eliberare a sufletului

CNU  ÎN  LUME
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din Varanasi căci foarte mulți indieni ajung aici fie să
moară fie sunt aduși după moarte pentru incinerare.
Cadavrele se incinerează într-un loc special și de acest
proces se ocupă numai oameni care fac parte dintr-o
castă anume, casta Dom. Se spune că munca lor este
atât de respingătoare încât cei aparținând acestei caste
plâng la nașterea unui copil și se bucură la moartea
unei rude. Oricât de morbid ar suna, am asistat la
aceste incinerări și a fost unul dintre momentele mar-
cante ale călătoriei mele în India care m-a învățat, cu
ajutorul unor imagini vizuale destul de brutale, că
moartea nu e decât un alt fapt de viață.

În Rishikesh (considerat capitala lumii în ma-
terie de yoga) am pășit foarte încrezătoare și sperând
în secret la o evoluție spirituală rapidă sau la o
revelație care să-mi schimbe viața. Nu am ales India
pentru spiritualitate, nu a fost un vis dus meticulos la
îndeplinire, ci mai degrabă o întâmplare. Odată pornită
însă la drum, eram dispusă să ascult, să înțeleg, să ac-
cept, să învăț. Eram convinsă că, dacă va fi totuși să
am parte de un „salt spiritual” în timpul vieții, probabil
că aveam șanse maxime ca acest lucru să se întâmple
în India. M-am întors convinsă că spiritualitatea in-
diană nu este ușor accesibilă turistului de rând și că
trebuie probabil să te naști indian ca să înțelegi cu ade-
vărat legile spirituale ale Indiei. Desigur că, pentru tu-
ristul dornic de iluminare, există o ofertă extrem de
generoasă de cursuri de yoga, reiki și alte zeci de prac-
tici spirituale, există cărți, există numeroși guru, există
nenumărate ashramuri în care poți locui și studia, totul
este posibil și totul se poate învăța contra cost. Beat-
les-ii au venit aici în anii ‘60 și au făcut orașul și mai
popular în lumea occidentală. Străzile Rishikesh-ului
sunt presărate cu turiști îmbrăcați sărăcăcios care
pășesc desculți, pioși și cu privirea absentă. Am re-
marcat însă că locurile de „spiritualizare” ale străinilor
nu sunt niciodată frecventate de localnici pentru ruga
sau meditația lor zilnică. Și unii indieni merg desculți,
însă nu pentru că s-ar afla în căutarea iluminării ci, cel
mai probabil, pentru că nu-și pot permite o pereche de
încălțări. Pe cât de accesibilă este India din punct de
vedere material pentru orice turist ceva mai înstărit,
pe atât de limitat sau iluzoriu mi s-a părut accesul pen-
tru aceștia la adevărata spiritualitate indiană. Dacă vrei
să înveți în India despre spiritualitate, ajungi aproape
inevitabil să înveți acest lucru laolaltă cu alți turiști...

Cu toate acestea, indienii sunt oameni foarte
amabili, foarte umili și foarte binevoitori cu turiștii.
Deși majoritatea trăiesc extrem de modest, sunt foarte
ospitalieri și oricând gata să-ți sară în ajutor. Cu toate

acestea, pe tot parcursul călătoriei am simțit că există
bariere între localnici și turiști foarte greu de depășit.
Poate faptul că, pentru majoritatea, fiecare zi repre-
zintă o luptă pentru supraviețuire și-a pus amprenta
asupra felului de-a fi al indienilor. Am avut impresia
că nimeni nu se dau în lături de la un mic triş pentru a
obține câteva rupii în plus și că acest tratament se
aplică chiar și când e vorba de un semen de-al lor.
Noțiunea de discreție atât de prețuită în Europa nu prea
există în cultura indiană iar în orașele mai puțin turis-
tice un străin este de multe ori privit insistent sau fo-
tografiat cu telefonul pentru simplul fapt că diferența
de culoare a pielii îl face o curiozitate a naturii. Spre
exemplu vizita noastră la Taj Mahal a durat de trei ori
mai mult decât normal și, dintr-un calcul lejer, a rezul-
tat că am fost implicați în peste 250 de poze... 

Acestea au fost câteva impresii de călătorie din
relativ scurta mea ședere în India. M-am întors dintr-
o cultură pe care, recunosc, nu am înțeles-o pe deplin,
dar care m-a făcut mult mai conștientă de propriile
mele limitări culturale. Dacă vi se prezintă ocazia, vă
încurajez să vizitați India pentru că nu o să vă lase
indiferenți cu siguranță.  

fotografiile au fost realizate de
autoarea articolului
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Calea pribegiei sau 
Un om cu cel puţin două case

Cătălina Iacob-Caloian

Cred că mă pot considera un om noro-
cos, din moment ce am (cel puțin!) trei case.
Prima dintre ele e cea la care mă întorc seară
de seară, căminul pe care îl construiesc alături
de cel care mi-e iubit, prieten de nădejde și
partener în toate de aproape 8 ani. O altă casă
este în orașul natal, casa (sau, mai bine-zis,
apartamentul cocoțat la etajul 7) unde am pe-
trecut acei ani din viață care au contat cel mai
mult în formarea adultului de azi. Firește, casa
asta am părăsit-o cu adevărat acum mai bine
de 10 ani, când am luat drumul facultății și al
Bucureștiului; între timp și eu și casa am evo-
luat, dar, cu toate astea, când ne revedem (o
dată, cel mult de două ori pe an) după câteva
zile de tatonare în care încerc să-mi reamintesc
care e locul meu, mă simt de parcă n-aș fi ple-
cat niciodată. 

Mai am o casă într-un orășel de la poa-
lele Bucegilor, orășel ce a devenit și al meu,
mai întâi ca urmare a “pelerinajului” anual în

locul de baștină al celui care mi-e drag, mai
apoi și oficial, un efect secundar al intrării în
instituția căsătoriei. Apoi, mai am o casă în
București în apartamentul unor prieteni care
ne primesc cu brațele deschise de fiecare dată
când aterizăm pe plaiurile mioritice; pentru că,
da, am omis să menționez că prima casă e de-
parte de toate celelalte, pe cu totul alte melea-
guri. Pe aceleași tărâmuri nemioritice mai am
o casă, cea a unor prieteni, români ca și noi
care încă se înfruptă din pâinea străinătății.
Așadar, am multe case, material nici una cu
adevărat a mea, spiritual însă, clar toate ale
mele și eu a lor. Cred că ăsta e unul dintre atri-
butele emigrantului, faptul că atunci când zice
“acasă” se poate referi la atât de multe locuri,
toate fiind parte din el, el nefiind constant parte
din niciunul.

Emigratul - locuitul, muncitul într-o altă
țară vreme de câțiva ani sau poate pentru toată
viața - reprezintă o experiență pe care puține
lucruri o pot înlocui. Să întâlnești oameni din
alte culturi, care vorbesc altă limbă, pentru
care alte lucruri sunt importante, care poate
nici nu s-au gândit de două ori la țara ta, iar tu
la a lor cu atât mai puțin, toate astea te ajută să
privești lumea largă cu mult mai multă
toleranță și, în cele din urmă, te ajută să
împrumuți un pic din toleranța asta și lumii din
care vii; da, “dincolo” parcă oamenii sunt mai
civilizați, parcă sistemul merge mai bine, lor
le ies imediat lucrurile pe care noi le încercăm 
fără succes de ani buni. 

Dar, după euforia de început când totul
parcă e mai bine “la ei”, vălul roz de pe ochi
pică și lucurile devin mai... gri: cât de prost și
fără bucurie mănâncă, ce inflexibile, stupide și
naive pot fi regulile lor, cât de imaturi și de
egoiști pot fi adulții lor, cât de răsfățați și de
obraznici pot să fie copiii lor, cum nu produce
școala lor vârfuri ca ale noastre, cum pot ei să
fie bădărani sub pretextul că sunt direcți

Cătălina Iacob-Caloian este absolventă a
CNU, promoția 2003, profilul matematică-infor-
matică. Șefă de promoție. A urmat Facultatea de
Automatică și Calculatoare din cadrul Politehni-
cii bucureștene. În prezent lucrează ca dezvol-
tator software în Olanda.
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există, că oriunde te-ai duce sunt bune și rele
și că în cele din urmă trebuie să stai strâmb și
să judeci drept ce e mai bine pentru tine și pen-
tru cei apropiați ție. În funcție de ce fel de om
ești, asta ar putea să însemne să pleci și să nu
întorci nici un moment capul, trăind cu iluzia
că ai reușit să te rupi complet de locul unde te-
ai format, să pleci, să te-ntorci, să devii neas-
tâmpărat și să pleci iarăși, să pleci, să stai
acolo cât pare că e sănătos și apoi să te-ntorci,

mai bogat în primul rând în experiența pe care
apoi s-o pui în practică încercând să faci și tu
un bine societății care, vrei-nu vrei și-a pus ire-
mediabil amprenta pe modul tău de-a fi. 

Suntem mulți emigranți mioritici în
lumea largă. 

Oare ce-o să alegem?

Uniriştii la nivelul cel mai înalt 
al învăţământului european

Într-o societate în care studenții români se con-
fruntă tot mai des cu imposibilitatea de a se afirma, iar
oportunitățile oferite de sistemul educațional din Ro-
mânia devin tot mai restrânse, apare tot mai des între-
barea: “cât de departe poți să ajungi?”. Uniriștii noștri
au înțeles că îți poți irosi viața impunându-ți limite sau
o poți trăi depășindu-le. Devenind părți integrante ale
unor facultăți de excepție, Mihai Munteanu (student
în Germania), Vasile Pârvu și Theo Istrate (studenți
în Anglia) ne-au demonstrat că  un impediment în
calea dezvoltării pentru unii poate reprezenta  pentru
alții motivația de a cunoaște
excelența.

Invitați la o activitate
destinată elevilor din clasele a
XI-a și respectiv a XII-a, foștii
uniriști ne-au prezentat
oportunitățile pe care ni le
oferă două universități de re-
nume mondial: Oxford (în
Marea Britanie) și Jacobs (în
Germania). 

Dorită ca fiind o
discuție amicală și mai puțin
formală, dezbaterea care a
avut loc pe 6 ianuarie 2014 a
fost primul eveniment din
acest an la Colegiul Național
Unirea care a putut acorda vii-
torilor studenți șansa de a-și

forma o perspectivă obiectivă asupra importanței vii-
torului lor, care depinde și de alegerea facultății pe
care vor să o urmeze.

După o dezbatere mai amănunțită despre
facultățile din străinătate și oportunitățile pe care ni le
oferă, am selectat câteva răspunsuri pentru a ilustra lu-
crurile esențiale în vederea construirii unui viitor de-
parte de țară.

Cum se raportează studentul român la
sistemul educațional occidental?

Ne este greu să vă explicăm cam ce simțim noi
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cu adevărat atunci când vorbim despre locurile astea
pentru că totul este foarte diferit față de România. În
străinătate pare un mediu închis, dar conexiunile sunt
foarte extinse și oportunitățile de muncă la fel.

Lumea este mereu deschisă și adaptată schim-
bării. Dacă vrei, poți învăța pe cont propriu și, de
aceea, pot spune că flexibilitatea este imensă. Cred că
viața aici te învață să fii mai pragmatic în orice
situație, spre deosebire de situația din țară, unde înveți
anumite lucruri strict teoretic. (Mihai Munteanu)

Cât de greu a fost să fiți acceptați la
aceste facultăți de renume și care este proce-
sul pe care l-ați urmat? 

Știu că pentru mulți pare o țintă greu de atins,
dar în fapt nu este așa. Eu nici nu visam să ajung stu-
dent la Oxford, dar am avut curajul să încerc. Orice
aplicant trebuie să respecte următorii pași: îți faci un
cont pe un site ca www.ucas.com, apoi îți pregătești
cu seriozitate “personal statement-ul”. Se pune mult
accent pe activitățile extrașcolare pentru că ele arată
cât de bine știi să lucrezi în echipă, cât și dorința ta de
implicare. Asta contează foarte mult, în timp ce rezul-
tatele la examene contează doar în jur de 20-25%.

Ai nevoie de recomandare din partea unuia sau
a doi profesori, în funcție de facultatea la care vrei să
aplici. Important este ca ei să te vadă din perspective
diferite pentru a-ți pune în valoare personalitatea. Ai
posibilitatea să alegi maxim cinci facultăți și nu uita
de termenul limită, care diferă de la o facultate la alta.
(Theo Istrate)

În general nu contează unde ești, ci
contează ceea ce faci. De ce ați ales totuși să
mergeți la o facultate din străinătate și nu la
una din România? Ce v-a motivat să ajungeți
atât de departe?

Cred că relațiile permanente student- profesor.
La facultate în România trăiești izolat de lumea ade-
vărată. Eu prefer să am un control asupra vieții mele.
(Vasile Pârvu) Și pentru o siguranță financiară care
poate pentru voi nu contează, deocamdată. (Mihai
Munteanu)

Cum sunt priviți românii la Oxford?
Toți suntem oameni. Nu e vorba că unul e mai

olimpic și altul e mai puțin olimpic. Nu este vorba de
faptul că nouă ne-ar fi ușor. Oricine de la Colegiul
Unirea poate aplica la o facultate din afară. Ei nu vă
judecă pentru ceea ce sunteți, nici pentru cum arătați.

Îi interesează cine sunteți voi ca persoană. Este un loc
unde lumea chiar se implică. Ideea este că trebuie să
și înveți. (Mihai Munteanu)

Oxford-ul, de exemplu, este o facultate
internațională. Nu contează dacă ești român, italian,
spaniol. Important este ceea ce știi tu să faci și românii
se pot face remarcați cu ușurință. Este nevoie doar de
multă muncă și implicare. (Theo Istrate)

Când ești departe de țară, care sunt lu-
crurile care îți lipsesc cel mai mult? 

În primul rând familia și cred că e normal, dar
şi mâncarea tradiţională, de exemplu. În general lucru-
rile mărunte pe care le fac aici și nu le pot face când
sunt acolo. Lucruri mărunte care contează într-adevăr
și care te definesc. (Vasile Pârvu)

V-a schimbat în vreun fel acest an pe-
trecut în străinătate?

Cred că cel mai important lucru este că am
învățat ce să port, cum să port și cum să mă comport.
(Theo Istrate)

Eu am învățat să fiu independent. E greu la în-
ceput, dar totul face parte din procesul de maturizare.
(Mihai Munteanu)

Care crezi că e cea mai mare problemă
a sistemului de educație românesc pe care ai
sesizat-o după ce ai cunoscut experiența Ox-
ford?

Există două probleme interdependente. În pri-
mul rând este multă materie inutilă în programa uni-
versităţilor, materie care nu îţi foloseşte în totalitatea
ei decât dacă ai hotărât să te faci profesor. Un alt lucru
care ne afectează educaţia este inflexibilitatea siste-
mului: nu se pliază sistemul pe nevoile studenţilor, ci
invers. Există o “uşă” pe care trebuie să încapă toţi, nu
ai oportunitatea de a alege, nu ai dreptul de a-ţi con-
strui propria “uşă”. (Vasile Pârvu)

Cred că relațiile permanente student- profesor.
În România mentalitatea profesorilor este “dacă noi
nu îi învățăm, nu îi învață nimeni”. Pentru mine asta
este foarte deranjant, e o lipsă de respect pentru cine
ești și ceea ce poți tu să faci. În România școala și
facultățile pregătesc doar profesori, în timp ce în stră-
inătate totul este diferit. (Mihai Munteanu)

Barack Obama afirma de curând că:
“lumea s-a schimbat și prin urmare, trebuie
să ne schimbăm și noi odată cu ea”. Ce crezi
că poate determina schimbarea în România?

E nevoie de un şoc în conştiinţa colectivă, dar
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Munteanu)

Ce dezavantaje pot exista odată cu ple-
carea la o facultate din străinătate?

Să ştii că ataşamentul emoţional faţa de familie
e un motiv serios ca să nu studiezi în afară. (Mihai
Munteanu)

Tinerii nu trebuie să se lase duşi de valul iluziei
Occidentului, trebuie să facă alegeri bine gândite în
conformitate cu felul lor de a fi și cu planurile lor de
viitor. Studiul în străinatate nu trebuie înțeles ca “o
modă”, ci ca o parte dintr-un plan de
dezvoltare personală. În plus, în Ro-
mânia trăieşti ieftin. Ceea ce nu pot
spune și despre Anglia. (Vasile
Pârvu)

Ce calități îi recomandă
pe tinerii români pentru marile
facultăți europene?

Tinerii noştri au o inteli-
genţă care îi caracterizează. Dacă la
alte popoare apar doi oameni pe ge-
neraţie pricepuţi într-un domeniu, la
noi apare o masă mult mai mare.
Procentul de oameni pregătiți este
mult mai crescut decât în afară. Tre-
buie să învățăm să ne punem în va-
loare calitățile care ne recomandă.
Din păcate, școala românească nu prea te învață cum
să faci asta. (Mihai Munteanu)

Care sunt cele mai interesante obice-
iuri de la Oxford (modul de desfășurare a exa-
menelor, tradiții oxfordiene)?

Dintre tradițiile oxfordiene, cele mai intere-
sante sunt floarea albă purtată la costumul cu papion
în prima zi de examen, fără de care nu poți intra sau
ieși din sală. Dacă participi la examen și ești din alt
oraș, ai o bere. La baluri se poartă în general papion
negru, cel alb fiind purtat doar la comemorări de 100
sau 150 de ani. Dacă participi la vot pentru parlamen-
tul studenților sau alte asociații primești un prânz gra-
tis. La fel de surprinzător este și faptul că îți poți forma
o familie. Da, eu chiar sunt căsătorit! În primul an
primești doi părinți care au grijă de tine, anul următor
te căsătorești și ai copii și tot așa. Se știu arborii ge-
nealogici la multe familii și chiar cuprind multe
generații!

Lucrul cel mai interesant este că la Oxford re-

gulile sunt neschimbate. Se pune accentul pe ce faci
tu în afara colegiului, pe cât de mult te implici și cât
de activ ești în societate. Cât despre examene, cuvântul
cheie este corectitudinea. La Oxford contează ceea ce
știi tu să faci, faptul că nu vrei să copiezi la examene
este atitudinea normală. (Theo Istrate)

Care este cel mai important lucru pe
care l-ai învățat la Colegiul Național Unirea și
fără de care nu te-ai fi descurcat în Anglia?

Interviu realizat de:

Ioana Diaconu
Nicoleta Coșoreanu 

Ica Dumbravă

Să nu îmi fie frică! (Theo Istrate) 
CNU mi-a oferit libertatea să fac ceea ce îmi place.
Asta înseamnă că, practic, într-un fel a evitat educația
(râde). (Mihai Munteanu)

Aici este o singură haină pentru toată lumea.
În străinătate fiecare își construiește propria haină.
(Vasile Pârvu)

Motivația și lupta pentru ceea ce ne dorim
sunt singurele lucruri care fac diferența între noi
și cei din jurul nostru. Luându-i ca exemplu pe cei
trei “foști, actuali și eterni uniriști” nu putem decât
să ne ambiționăm, să învățăm mai multe de la ei și
de la alții ca ei și să avem curajul de a face alegerile
de care depinde viitorul nostru!
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Turcia - la răscrucea lumilor
„Cât despre Bosfor, l-am contemplat îndeajuns împreună, ca să-ţi poţi imagina reflexele

luminii, care apar în vârtejurile de apă de la pupa vaselor. În depărtare, colina Usküdar şi casele
cocoţate pe ea… sutele de vase, şalupe, yole şi cutere care brăzdează golful…”

Marc Levy – Strania călătorie a domnului Daldry

Eşti într-un vaporaş ce trece uşor pe sub
Podul Bosfor, cunoscuta punte dintre Europa
şi Asia, punctul comun a două lumi diferite.
Briza uşoară şi pescăruşii care se pierd în zare
te fac să uiţi de orice frântură de oboseală.
Gândul tau zboară odată cu ei… Îţi aminteşti
că acum câteva zile erai acasă, preocupată de
lucruri mărunte, neavând habar de ce urma să
fie atât de aproape de tine şi atât de palpabil.
Te uiţi atent la fiecare detaliu, vrând să iei cu
tine tot: de la valurile care se risipesc, îmbră-
ţişând stâncile pe care stau impunătoare cele-
brele yalı (casele otomanilor), la forfota
continuă şi la muzica orientală care te face să
vibrezi într-un mod pe care îl credeai imposibil
cu puţin timp în urmă.

Eşti în Istanbul de o zi. Clipeşti iar şi iar,
dar totul rămâne neschimbat - deci nu visezi.
“Am bănuit că era mai mult în această lume
decât ceea ce vedeam eu: Undeva ascuns pe
străduţele Istanbulului, acolo locuia un alt
Orhan care semăna atât de mult cu mine încât
putea să treacă drept fratele meu geamăn,
chiar dublura mea.” (Orhan Pamuk – “Istan-
bul”). Fix aşa te simţeai: ca şi cum identitatea-
ţi era temporară. Parcă întâlniseşi o copie
fidelă a propriei persoane, care se detaşează de
trecut, aparţinând din ce în ce mai mult acelui
loc, ce emană prin toţi porii atât istorie zbuciu-
mată, cât şi prezent luminos. Devii una cu ora-
şul. El te face să te simţi nesigură, temătoare
… şi totuşi atât de vie. Aceasta eşti “tu”… o
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atmosferă în alb-negru ce accentuează senti-
mentul de melancolie, care rămâne insepara-
bil de oraş şi care este mereu readus în
actualitate, căci este împărtăşit de toţi istan-
bulezii ca un destin, trebuie să vii la Istanbul
cu avionul şi să te pierzi îndată după aceea pe
străzile aglomerate…” (Orhan Pamuk – Istan-
bul). Astfel paşii te-au purtat prin locuri unde
a fost scrisă istoria… de la imensul Topkapı
Sarayı (palat care a fost principala reşedinţă a
sultanilor) la Catedrala Sfânta Sofia (fostă bi-
serică creştină şi moschee musulmană, acum
servind pe post de muzeu), ca mai apoi să
ajungi la Sultan Ahmet Camii (Moscheea Al-
bastră) şi în final în nelipsitul şi interminabilul
Bazar, în care faptul că eşti român nu este o ru-
şine, ci din contră, o mândrie... Celebrele ceai-
nării, mâncarea tradiţională, atmosfera
familială şi călduroasă te-au făcut să uiţi dorul
de casă. Te-ai lăsat uimită de acest oraş al an-
titezei, al contrastelor: puzzle-ul de clădiri noi
şi vechi... jocul de griuri, îmbinate cu nuanţe
vii precum turquoise-ul sau fucsia... Ai stat la
coadă la metrou, încercând să nu pierzi niciun
amănunt din ceea ce însemna acel loc şi asta
poate pentru că tot ceea ce vedeai ţi se părea
important, inovator. Ai remarcat devotamentul
şi respectul turcilor faţă de religia şi principiile
lor, comportamentul politicos şi “formal”. Încă
te întrebi: “Oare ce ascunde ţara dintre Orient
şi Occident?”.

Laşi Bosforul în urmă, părăseşti Istan-
bulul şi te îndrepţi spre un alt colţ al acestei
ţări: Amasya - oraşul unde s-a desfăşurat pro-
iectul la care ai luat parte, obiectivul călătoriei.
Numele proiectului? “Girls on the stage”. Sco-
pul său? Ca să fii cât mai concis, ai putea
spune: să înveţi permanent. Uiţi imediat de
oboseala acumulată pe parcursul drumului,
respiri un alt aer… şi nu o faci singură. Noi
fete, noi feţe îţi zâmbesc timid, iar tu le anali-
zezi fizionomiile, gesturile, conştientă fiind de
şansa care ţi-a fost oferită prin simplul fapt că

eşti acolo, la intersecţia unor destine atât de ti-
nere, atât de firave, sosite din 4 state (Româ-
nia, Italia, Azerbaijan şi Egipt) cu diferite
concepţii asupra vieţii. După ce te cazezi la un
frumos hotel din inima oraşului, te deplasezi
la şcoala de fete în care îţi vei petrece mare
parte din timpul ce va urma. Observi noi figuri,
ele te observă pe tine… 

Vor fi 10 zile în care afli mai întâi nu-
mele fetelor, apoi trecutul lor. Comunici, glu-
meşti, te joci… descoperi culturi, mentalităţi,
viziuni asupra problemelor cu care se con-
fruntă femeile într-o lume în continuare atât de
misogină, o lume în care bărbaţii au tendinţa
permanentă de a domina. Ajungi la concluzia
că vii dintr-o ţară tolerantă spre deosebire de
cele din care provin fetele ale căror poveşti par
încă desprinse din filmele vechi. Totul este ca
un duş rece: te trezeşte la realitate, te împinge
spre necunoscut... îţi arată o latură a societăţii
atât de bine tăinuită. Afli că în spatele maies-
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În Amasya cunoşti un alt aspect al Tur-
ciei: oamenii nu se grăbesc, ei pun mereu ac-
cent pe importanţa punctualităţii, întâlneşti
zâmbete la tot pasul şi ajungi în scurt timp să
cunoşti toate cotloanele acestui oraş neaşteptat
de primitor. Începi să te obişnuieşti cu prive-
liştea de la geam, cu fata care îţi serveşte ceaiul
în fiecare dimineaţă. Chiar şi oamenii pe care
îi cunoşti doar de câteva zile îţi devin uşor,
uşor o familie. Realizezi că aceste persoane te
ajută să te cunoşti mai bine şi, ciudat, dar... în-
cepe să-ţi placă mai mult noul “tu”, noua
“identitate”, omul care ai devenit de când ai
intrat în acest mediu. Lacrimi de fericire şi de
tristeţe, râsete, zâmbete, îmbrăţişări, seri cul-
turale, dansuri, cântece, plimbări şi speranţa

tuozităţii oraşului Baku se ascund reguli ne-
concepute de tine, om din secolul al XXI-lea
şi că în Egipt nu totul se rezumă la piramide.
Nu mai spui “teşekkür ederim” (mulţumesc)
la orice pentru că acum ştii destule cuvinte
încât să te descurci,  cuvinte învăţate de la nişte
fete care nu cunosc limba engleză (pentru că,
da, ai învăţat şi că nu există bariere precum
limba sau cultura atunci când iţi doreşti cu ade-
vărat ceva). Şi cât de multe ai învăţat aici… la
răscrucea lumilor.

amânării momentului de rămas bun: asta au în-
semnat pentru tine cele 10 zile petrecute în
Amasya, orăşelul din inima Turciei,  înconju-
rat de munţi şi străbătut de Râul Verde. 29 sep-
tembrie 2013 - trebuie să pleci. Laşi aici o
frântură din tine. Pleci cu totul alta, mai ma-
tură, mai atentă la lucrurile din jur. Încă păs-
trezi o emoţie parcă prea vie, în glas şi suflet,
ca să poţi spune: “a fost şi s-a terminat”.

Pentru noi Turcia nu este doar o ţară.
Turcia este tradiţie, istorie, arome, simplitate
împletită armonios cu opulenţă, o lume a opu-
selor, care te ademeneşte şi te provoacă să vrei

să o descoperi mai bine. “Girls on the stage” -
punctul unde au început numeroase prietenii,
unde am învăţat să fim mai altruiste, poate mai
puţin superficiale într-o lume în care indife-
renţa este din ce în ce mai încurajată şi unde
am înţeles că este mai bine să te opreşti din a
te gândi doar la tine şi să începi să te preocupi
şi de cei din jurul tău.

Laura Loghin
Diana Mazilu

Ana-Maria Raiu 

Fotografiile din articol au fost realizate de
Andreea Bratie în Istanbul (mai 2012)
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Lucas este un om bolnav. Are o boala cumplită și complexă: cancer de suflet, agravat de
cancerul de litere. Vindecarea miraculoasă îi este adusă de alter ego-ul său, un adolescent de vreo
șaptesprezece ani, cu un chip angelic și cu teniși în picioare, detaliu vestimentar care îl relaționează
cu protagonistul povestirii. Întâlnirea dintre cei doi devine un moment inspirațional pentru Lucas.

Modul în care Adelina Bălan prezintă existența umană este surprinzător de profund pentru
o adolescentă de doar cincisprezece ani. Se observă, astfel, experiența sa literară. Este o proză a
căutării de sine, ca scriitor și ca om, alternarea narării subiective ironice cu aceea a solilocviului
analitic, trădând această etapă a creației literare a Adelinei Bălan.  (prof. Maria Zgăbârdici)

ADELINA BĂLAN

Îngerul cu un singur tenis
Buf!
- La naiba! E a cincea dimineață când cad din

pat! mormăi, scrâșnind din dinți și trăgând și plapuma
după mine.

Îmi ascund capul de razele indiscrete ce se
adună la fereastră, însoțind ciorile care cârâie de sete.
Prefer să mă feresc de lumină. Nici măcar ea nu mă
poate vindeca. Toți medicii ăia cărora le-am plătit o
avere mi-au dat zeci de diagnostice: anemie, aritmie,
depresie și alți termeni de care acum nici nu mai am
habar. Ce era așa greu să-mi identifice cauza reală, pe
care tot într-un moment de mahmureală, fără mare
chin, am descoperit-o… de unul singur? Cancer de su-
flet, dom’le, ce s-o mai lungim atâta?

Azi mă simt mai neputincios ca niciodată.
Limba mi-e uscată – n-am mai băut niciun strop de
apă de ieri de la prânz. Nici n-am plătit facturile alea
nenorocite care zac pe măsuța din lemn de pe hol. Tru-
pul mi-e greu. Scheletic, se întinde pe podeaua golită
și ea, de orice amintire a vreunei speranțe rămase în
viață. Ieri, pe vremea asta, deja eram la fereastră,
mișcându-mă tacticos, ca nu cumva să fiu descoperit
de ciorile cărora urma să le arunc cu tenișii direct în
cap. Cine știe câte perechi, toate vechi și murdare, sunt
acum în grădină, sub geam.

Încerc să mă ridic sprijinindu-mă în coate. Mă
prăbușesc iar pe podea. 

Bum, bum! Bătăi de inimă se despletesc haotic
și simt cum toate arterele vibrează. Sângele curge
rapid. Îmi ating colțul drept al bolnavei de care nu am
mai avut grijă de câteva săptămâni, poate trei. Prea
multe numărători te încurcă la un moment dat: numă-
rătoarea facturilor neplătite, numărătoarea căzăturilor
din pat, a singurătăților…

- Rahat! strig, scrâșnind iar din dinți.

Simt cum bătăile nebunei se dublează. Trebuie
să mă ridic. De murit, nu mori și a doua oară, ca să
zici că îți numeri morțile. O moarte și jumătate oricum
n-ar exista. 

Dau plapuma grea deoparte. Mă îndrept spre
oglinda murdară. Ajung în fața ei. Ciufulit. Încercănat.
Ochi roșii. Lacrimi stăpânite dedesubtul pleoapelor.
Limba mi-e crăpată. Două mâini lungi, scheletice, care
atârnă pe lângă corpul cu bustul dezvelit. Nici măcar
degetele nu mai cunosc pulsațiile cuvintelor de odi-
nioară.
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- Ce cuvinte visezi, Lucas? Cancer de suflet,
cancer de litere. Printre primele simptome se numără
nebunia.

Îmi trag pantalonii albi de pijama. Sunt
desculț. Mi-e frig. E vară afară, e
moarte în mine. Ating oglinda, în-
chid ochii decolorați, parțial, de
cancerul meu lăuntric.

Aud bătăi în coșul pieptu-
lui. Simt cum cineva sau ceva mi-
l tot lovește, în interiorul trupului
meu stingher. Cad în genunchi.
Privesc oglinda, cu ochii
întredeschiși. Văd vag două mâini
care ies din burta mea și îmi în-
conjoară talia. Nu mai simt pum-
nii care îmi loveau coșul
pieptului.

“Apogeul nebuniei mele
ăsta e”, îmi spun.

Deschid bine ochii. Din
burta mea, iese cev… cineva. Râd
isteric. O să mor.

Un alt trup iese din mine,
îl simt. Îmi aștept sfârșitul. Măcar să fie unul de Oscar.

- Hai, moșule, ridică-te de acolo! aud o voce
impunătoare care îmi suspendă moartea sau cel puțin
demența.

Deschid ochii larg. În fața mea se înfățișează
un adolescent, ceva mai scund decât mine, de vreo
șaptesprezece ani, care stă cu mâinile încrucișate. E
încruntat, dar chipul candid, alb, cu o frunte lată, aco-
perită de câțiva cârlionți bruni, îmi inspiră o blândețe
temperată. Corpul cu trăsături ușor masculine îi e aco-
perit de haine albe. Și poartă teniși. Albaștri, curați, nu
ca ăia verzi și murdari ai mei, ăia pe care i-am aruncat
după ciori. Aș zice că e un înger, care nu mi-e deloc
străin, încălțat în teniși.

- Sigur sunt nebun de-a binelea, zic, încercând
să mă ridic. Mai am și halucinații acum.

- Nu te mai plânge! Știi cât a trebuit să stau
ghemuit în corpul tău mizerabil? Natura ta interioară
se degradează din ce în ce mai mult. Cândva, plămnii
îți înfloreau, acum se sufocă doar în tutun; cândva, îți
auzeam inima pulsând în fericire, de câțiva ani îți su-
port doar aritmia și restul problemelor (și crede-mă,
nu-s deloc puține!) pe care nu ți le tratezi! Haosul din
mintea ta e inefabil! Era să mă înec din cauza furtuni-
lor de gânduri bolnăvicioa… Dumnezeule, da’ tu chiar

ai înnebunit! Ce e maghernița asta? strigă furios, pri-
vind patul nefăcut și cu așternuturi îmbâcsite. Este în-
grozitor, Lucas, îngrozitor! Ce-i cu mormanele astea
de mizerie și hârtii decapitate? Doamne, cât praf! ex-
clamă când se joacă nervos cu degetele pe suprafața

murdară a măsuței.
Se îndreaptă rapid spre geam. Trage draperiile

rupte la o parte, deschide larg fereastra și respiră
ușurat. Ia plapuma și așternuturile și le introduce într-
un sac care zăcea în colțul camerei cine știe de când.

Îl privesc confuz și impasibil. Probabil că sunt
deja mort și acesta o fi îngerul meu păzitor. Foarte im-
pulsiv, tânăr și nervos, dezamăgit de mine. Oricum, nu
meritam altceva. Mai bine încerc să adorm, poate trec
la nivelul următor al morții.

Buf!
Îmi aruncă un tenis direct în față. Nu știam că

îngerii preiau obiceiurile stăpânilor.
- Tu chiar ești prost. Ești un ratat, îmi spune

jignit și jignitor în timp ce se așază turcește pe saltea.
- Cred că m-am înșelat, îi zâmbesc ironic. Nu

ești un înger: nu ai nici aripi și nici vocabularul unuia.
Auzi, da’ tu de unde ai venit, din Narnia?

- Uite, Lucas… începe oftând, calmându-se.
Vreau să te ajut. Eu… tu nu ești așa. O să mori în stilul
acesta.

- Ce vrei, băiete? Am cancer de suflet. Toți
murim mai devreme sau mai târziu. Doar fizic mai
sunt în viață, îi răspund resemnat, aprinzându-mi o
țigară din care trag.
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Zăresc o domnișoară trecând pe lângă gardul

casei mele. Angelică, simplă și atât de cunoscută. 
- Ioana, ce frumoasă te-ai făcut! strig, ieșind

după ea pe portiță.
Fata se întoarce timid, recunoscându-mi gla-

sul, și mă privește veselă, cu aceiași ochi albaștri,
jucăuși, inocenți, din liceu. Mă analizează și începe să
râdă cu poftă. Uitasem că sunt doar în pantalonii mei
albi de pijama.

- Nebunule, de când nu te-am mai văzut!
Lucas, te-am căutat luni întregi! Când te-ai mutat în…
casa asta în care toți ziceau că locuiește un nebun?
Sigur e o greșeală, Dumnezeule! Ce faci?

- De fapt, Ioana, nebunia cea mai frumoasă, pe
care trebuie să o simțim toți, e cea care se naște atunci
când înveți să trăiești iar. Uneori, trebuie să ne elibe-
răm sufletele și să ni le ascultăm. Sunt bine, acum tră-
iesc, bine-mersi.

- Tot artist ai rămas, Lucas! îmi spune zâm-
bind.

- Unul renăscut, Ioana, unul renăscut.

Vine lângă mine, îmi smulge țigara dintre de-
gete și o aruncă apoi pe geam.

- Dă-l naibii de tutun!
- Hei, vezi ce faci! Aia a costat destul… bani

suficienți, împrumutați! Lasă-mă  să-mi savurez moar-
tea! țip la el, vizibil enervat de gestul de mai devreme.
Gata cu liniștea de până acum! Vreau să mor ca în
filme, nu ca un nebun care delirează. Piei, halucinație!

Închid ochii și aștept să dispară băiatul care,
chipurile, ar fi venit de undeva din natura mea inte-
rioară.

După cinci minute, însă, mă pocnește. Stă iar
în fața mea, privindu-mă cu reproș, ținând în mână ro-
manul pe care l-am scris la șaptesprezece ani, pe vre-
mea când trăiam încă frumos și eram un exemplu. Are
bricheta în cealaltă mână. Vrea să-i dea foc.

- Stai, stai, stai, îngeraș! O să mor eu, dar scrie-
rea din mâinile tale e singura amintire și dovadă sacră
a faptului că eu chiar am fost un om fericit, împlinit,
nobil sufletește cândva. E singurul care păstrează lu-
mina pe care am pierdut-o, cea de care sunt anemic
acum, în el trăiesc eu… trăieș…

Sunt stupefiat. El lăcrimează. Tremură. Arit-
mia nu-mi dă iar pace. Plâng. Urlu. Mă prăbușesc.
Realizez: el a fost, el este, el trăiește, el, el, el…!

- Fost-ai sufletul din mine, Lucas, îi spun prin-
tre suspine.

- Și încă sunt. Ai rătăcit prea mult timp. Ai ales
întunericul voit. Pentru ce?

- Nu știu… Nu mai puteam nici să scriu, nici
să studiez, nici să iubesc, nici să mă găsesc. M-am
pierdut.

- Regăsește-te acum! îmi spune, sărind brusc,
cu tot cu romanul meu, pe fereastră.

Speriat, îl urmez. Aterizez în grădinița din spa-
tele casei. Respir. Pentru prima dată, trăiesc iar. 

Văd că el stă pitit după tufa de trandafiri. Ro-
manul meu e în brațele sale. Îmi caut sufletul, preado-
lescentul rămas cu un singur tenis.

- Am uitat cum s-ating un trandafir, îi spun
încet, observând că m-am înțepat. Îmi curge sânge de
la degete, continui naiv, ca un copil, arătându-i degetul
mare.

- Dovada că ești încă viu, Lucas. Știi, trăitul e
ca mersul pe bicicletă: nu se uită niciodată. Dar trebuie
să exersezi zilnic, altfel riști să te dezechilibrezi și să
cazi în hău. 

Îl iau de mână și zâmbesc stângaci. Nu am mai
zâmbit de ani. Las pleoapele să îmi acopere irișii.

Deschid ochii. Sunt singur în grădină. Desculț,
cu niște pantaloni de pijama pe mine. Și cu toată viața
înainte.

grafica: Claudia Ioana Stafie
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Marina Raluca Baciu 
Deşi este elevă abia în clasa a IX-a, Marina Raluca Baciu a debutat deja cu un volum de ver-

suri intitulat “Eneida fantasmelor”, apărut la Editura “Armonii culturale” din Adjud, 2013 şi are o par-
ticipare în volumul colectiv “Dodekatheon”, antologie a LSR – Filiala Vrancea. Să mai adăugăm că
este membră a Cenaclului literar “Duiliu Zamfirescu”.

Poezia sa exprimă stări şi sentimente specifice adolescenţei: inocenţa, ludicul, bucuria de-a
visa şi de-a iubi, nostalgia pierderii copilărie, cu ajutorul unor imagini diafane, în care marea, valul,
fumul, rochia de mireasă, îngerul sunt recurente. Uneori se însumează şi macabrul, tenebrul. Eul
liric are însă puterea să renască; cea care îl ajută este Poezia.

Citind poeziile Ralucăi, veţi descoperi vibraţiile unui suflet tânăr într-o epocă în care mercan-
tilismul unei lumi prozaice e oricând gata să ne sufoce. Poezia sa este un avertisment: ne putem
salva prin poezie. (prof. Crina Capotă)

Cromatică

Toamna e parfumul lacrimogen.
Tainic îmi şopteşte o poveste de iubire
Şi-o desenează
iar.
Aroma ei doare amărui
Doare-adânc,
îmbătată cu ploaia inelelor ruginii
(iubiri ce se sfarmă
şi se înalţă la cer.)

Toamna a poposit pentru a mia oară.
Voi merge în asfinţit s-o rog
Să îmi mai deseneze-o dată
Chiar pentru-a mia una oară,
Povestea ei de iubire.

Mâine e Crăciun

Îngerul nopţii
Peste care a plouat zăpada în rafale
Se frânge într-o noapte şi,
Ca un pumn visător de stele îşi deschide inima sub bradul meu şi al tău,
al nostru.
Se ascunde printre crengile monotone cu parfum unic,
Camuflându-se printre luminile ce strălucesc haotic…

Astăzi, îngerul - parcă - a fost negat,
înlocuit şi scos la pensie,
Deşi, nu are decât vreo două mii de ani:
Şi doar o singură zi de lucru, pe an…
Statul i-a luat şi-această rămăşiţă-a ultimei zile
de Magie,
adormi pururi sub bradul meu,
Al nopţii Îngeraş bătrân cu chip de Zeu…

Între prieteni

Logica unui prieten m-a întrebat
Dacă deşteptăciunea gâdilă…

I-am răspuns scurt:
Nu. Dacă ar fi adevărat,
atunci s-ar deduce că pana
este elixirul înţelepciunii

grafica: Raluca Dumitrache



61REVISTA NOASTRĂ nr. 41/42

DEBUT
Copilărie în lacrimi

Azi e ziua în care îmi vine să plâng
cu patru lacrimi:
Una e pentru trecutul în care te aveam
numai pentru mine.
Şi alergam prin timp ca doi copii, în muguri de viaţă.
Alta e pentru prezentul în care te văd,
pierzându-te printre degetele mele,
pe care mi le doresc a fi
ale unui copil...
A treia e viitorul
în care nu te-am uitat...
Şi mor şi iar înviez
Văzându-i pe alţii cum te-mbrăţişează.
A patra eşti tu,
un iris ce plânge uşor...
Şi mă-nveţi a vorbi cu Luna
şi a iubi cântul stelelor,
stihuri fără ani,
pe care mi le spunea cândva Copilăria.
Ce glas frumos, ce miere blândă!

Mâine e ziua în care plâng
înzecit, cu lacrimi de argint,
uitând de mine,
de tine, Copilărie!
Dar voi veni
să dorm la Lună...
s-aprindem stele împreună,
Copilărie!

Eneida fantasmelor

Ale umbrei gânduri, simţeau în vântul cel secat
Un val aparte, şoptind într-o limbǎ
dus-a anilor căzuţi
cântat în graiuri vechi de moarte,
de care Domnul astăzi ne desparte.

Umbra-mi, receptor de neiertat,
suflând petale-alb-argintii spre ceruri,
a presupus c-a auzit valul înspumat
vorbind graiul mării.
precum o maică blândă, dulce, lină, ea a zis:
,,pe vremea când aerul era doar fum,
din lan
cu galben eminescian, se înălţa spre zare.
iatǎ, o floare!
s-a şi-ncurcat cu alta, care
în crunt război decis
de-un vis,
ucis-a doi boboci de maci
în floarea-n-curăţirii.
Flori amare, negre, totuşi pururi albe,
-zis-a umbra-
Trăindu-şi Eneida moartă,
călătorind în lung şi-n lat
în Rai,
pe cai
de raze vechi şi-ngălbenite,
au nimerit un mit
supranumit: «Eneida fantasmelor»grafica: Geanina Anghel

grafica: Lavinia Drăgan
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O, bradul meu frumos...

Printre foiţele cu cetină de jad,
E sufletu’- ncărcat cu globuri... al unui brad ce
îşi înalţă colind de slavă:
„... O brad frumos, tu eşti copacul credincios...”

Chiar când credeam că pomul a pierit,
tăiat ca porcul
în ziua de Ignat...
Prin beteala veche şi globurile încercănate cu sclipici,
Sub stea cu vârf zimţat
Se ascundea muribundul brad, aproape-nmugurit
Şi niciodată n-a dorit să piară...

O, brad frumos, o brad frumos,
Sufletul tău îmi place
Şi din lumină, cu lumină mă preface!
Sub ramurile tale,
Se ascunde o fărâmă de iubire
Şi un colţ din Dumnezeu:
Sufletul meu...
O, bradul meu frumos
Printre foiţele cu cetină de jad
E şi fiinţa ce mi-ai încărcat
şi îţi înalţ pios, colind în slavă:
„O, brad frumos, tu eşti copacul credincios...”

În cumpăna dintre ani, vâscul aşteaptă

În ceasul al doisprezecelea,
Inima cerului se răsfrânge peste noi: câteva suflete adunate
într-o cameră vie.
Înălţăm cupele şi strigăm: „ Noroc!”
Sperând c-atât măcar s-avem:
În Anul Nou, un nou îndemn...

Secunda care strigă „LA MULŢI ANI!”
e lungă noapte cu lumină verde prin paharele senine,
în care învăţ să nu gândesc la tine...
Şampania ne împleteşte cu confeti, vise... uitate pe tavan,
creând o noapte-n care, ciudat vorbind, se numără invers,
ca să-nvăţăm doar Zâmbetul, din mers...

... Aş număra şi eu invers
de m-aş vedea-n secunda zero,
... sub vâsc,
numai cu tine!

Strada copilăriei

Pe strada unde-am devenit copil
galopez înapoia prezentului
şi tu nu eşti acolo...
Galopez înaintea trecutului
şi ai dispărut...în nefiinţă,
arhiva e goală.
Alerg pe strada
unde-am redevenit copil
şi văd o urmă vagă în timp,
în uscăciunea vremii.
Ai plecat,
m-ai lăsat în urmă,
Copilărie!
Sunt o floare fumegândă
într-o ultimă secundă
de viaţă muribundă...
Mă sting fără tine,
Copilărie!

grafica: Lavinia Gheabă
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L’appel du vide

L’appel du vide de Dragoş Dimoftei este o proză subiectivă, confesivă a unui suflet ce-şi ac-
ceptă condiţia de singularitate şi singurătate, de damnare, dar şi de dorinţă de izbăvire. Textul analitic,
pigmentat cu detalii menite să atragă atenţia, să şocheze puţin, are savoarea lui, autorul dovedind
un clar temperament de artist. Ficţiunea în care acest narator îşi trăieşte unicitatea ca o povară este
cuceritoare şi are impactul autenticităţii – o dovadă a unui talent cert. (prof. Daniela Plăiașu)

Dragoş Dimofte

- Fără oră de mers la culcare, fără reguli, fără
lupte, fără foamete, religie, bombe, crime, fără să ne
mai fie spus ce să facem. Hai să fugim până nu e prea
târziu. Urmează-mă, Elijah. Ştiu o scurtătură…

Ceasul bate miazănoaptea. Eu stau în camera
mea cu pereţi îngălbeniţi şi cu mucegai, întins în patul
vechi, care scârţâie. În toată camera, aproape nemobi-
lată de altfel, nu se vede nimic. Stratul de fum este deja
terifiant de dens, de-l pot tăia cu lama. Singura sursă
de lumină în întunericul calm al camerei este becul nu
foarte puternic dintr-o lampă mai veche decât bunică-
mea. Sunt singur… acasă, la şcoală, peste tot. Nu sunt
sigur cum să mă simt despre singurătatea mea. Nici nu
cred că mai pot simţi ceva acum; sunt amorţit. Îmi pun
mâinile pe pieptul acoperit doar de un maieu şi privesc
tavanul. Mă simt atât de distrus; toată lumea îmi zice
cât de bun de nimic sunt. Am ajuns la punctul când
toată lumea îşi bate joc de mine. De la elevi, colegi,
amici, până chiar la profesori. Dar după ce îmi spun
toate acele lucruri urâte, pe care probabil nu le gândesc
înainte de a le scoate pe gură, eu afişez un zâmbet larg,
cald, calm şi trec mai departe. Cred că am intrat într-
un fel de depresie sau ceva. Mai demult au încercat
nişte prieteni să mă sprijine moral, reuşiseră până într-
un punct, dar apoi s-au plictisit să facă pe martirii şi
m-au lăsat în pace. Acum pot spune oficial că nu îmi
merge bine, că nu am prieteni şi posibil să fiu victima
unei posedări. Hm…oare sunt posedat? Ce adorabil ar
fi. Ca în The Exorcist. Atunci măcar aş fi avut o scuză
să fiu atât de imposibil. Vorbind de adorabil, ieri di-
mineaţă când am dus gunoiul am văzut pisica vecinei
de la unu, cum se uita pe fereastră… la mine probabil.
Îmi plac pisicile. Sunt atât de scumpe şi fericite, fără
nici o grijă în lume. Aş vrea ca pisicile să conducă
lumea…

Şi mă gândesc tot timpul la cum ar fi să mor.
Cine mi-ar simţi lipsa? Cine ar veni la înmormântare?
Se va schimba ceva în lume în următorii douăzeci de
ani? Sau măcar… se vor schimba acele persoane care
mi-au zis “nebun”? Ar fi frumos dacă aş face o schim-

bare. Înainte să mor vreau să salvez o viaţă, sau să in-
spir pe cineva, dar nu cred ca voi reuşi face ceva în
sensul acesta. Şi sincer, societatea de astăzi este atât
de superficială, parcă făcută din plastic chinezesc, că
eu voi deveni în scurt timp doar un om care a trecut
grăbit pe stradă, pe lângă nişte oameni. Şi apoi mă
gândesc la mama. Singurul ei motiv pentru a se în-
toarce acasă seara, de la muncă, sunt eu. Mama mea
este o femeie bună, tragic părăsită de un străin, acum
zece ani. Eu sunt tot ce are. O voi distruge…

Uneori când mă întorc singur de la liceu şi e
noapte, o iau pe străduţe lăturalnice, sperând că îmi va
ieşi în cale cineva şi să-mi străpungă golul din piept.

grafica: Oana Manole
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Vorbind de şcoală…mâine am un test la germană. Îmi
aduc aminte cum într-o viaţă anterioară eram un Fü-
hrer. Un lider. Îmi place germana. Sunt sigur că voi şti
să fac exerciţiile de gramatică; sunt simple. Dar va fi
mai greu să mă exprim. Niciodată nu voi fi fluent şi

acesta este scopul, nu? Să vorbeşti germana ca un
neamţ cu ochii blonzi şi păr albastru. Germana este
enervantă! Chiar dacă înveţi toate cuvintele din dic-
ţionar, nu înseamnă că ştii limba.

Mă întreb de ce poartă oamenii măşti? De ce
se ascund? De ce le este frică? Probabil că se tem să
fie oameni, să aibă personalitate, idei, minte. Omeni-
rea a decăzut atât de mult încât un om cu caracter este
privit ciudat. Nu înţeleg de ce oamenii nu sunt reali,
de ce trebuie să aibă interese ascunse, de ce nu sunt
setaţi să fie buni. De unde toată nevoia asta continuă
de a urî lucruri şi oameni? Acum patru luni am văzut
un curcubeu. Îmi plac curcubeiele. Sunt atât de fericite
şi haioase.

Tresar. Aparent am aţipit puţin, fără să-mi dau
seama.  Camera parcă se învârte cu mine. Mă simt eu-
foric. Euforic şi depresiv. Capul meu se simte de parcă
a muşcat un demon din el, cu nişte dinţi imenşi şi
foarte ascuţiţi, cu otravă în vârfuri. Încerc să ignor
asta, îmi pun înapoi capul pe perna tare, parcă de spital
şi mă holbez la nimicnicia unui colţ întunecat al ca-
merei. Vreau să fac ceva cu acel vid. Brusc mintea mea
proiectează un unicorn în acel întuneric.  Îmi plac uni-
cornii. Pur şi simplu îmi plac. Nu mi-aş dori să fiu în
capul meu. Cred că doar “Un Chien Andalou” ar putea
reprezenta exact ce e în mintea mea. Haos! Dar un
haos tragic, artistic chiar, un haos aranjat şi bine pus
la punct. Am devenit un efect secundar al propriei
mele depresii şi nebunii.

E incredibil cât de uşor se poate duce o viaţă

de om. În momente ca acesta mă gândesc dacă mi-ar
simţi cineva lipsa cu adevărat. Dacă cineva ar plânge
după mine. Mama nu intră în discuţie. Ea doar va sta
mută şi incapabilă să facă ceva, uitându-se la sensul
vieţii sale cum intră în pământ. Ea va fi sfâşiată pe in-
terior. Amorţită. Şi mă gândesc dacă poate exista ci-

neva la liceu, care mă place în secret. Sau
cineva care ţine la mine, dar îi este frică să-
i fie asociată imaginea cu un nimic. Sau
poate prietenii care m-au lăsat în pace, nu
m-au şi părăsit. Oare toţi oamenii ăştia ar
simţi ceva dacă aş dispărea?

Starea aia urâtă e mai rea acum. Mă
ridic de pe pat şi merg la mormanul de ca-
iete de pe masa veche ce ţine loc de birou.
Rup o foaie din primul caiet care îmi vine
la mână şi scriu cu un pix mestecat găsit pe
jos: “Într-o stare de orbire efemeră, sufletul
meu se volatilizează în neant, iar eu am
rămas singur. Stricat de o demenţă gro-
tească, cu o inimă străpunsă sadic de ţepi
de oţel, viu cu trupul dar mort cu inima, mă
pierd într-un decor mortifier…”. Las bile-
tul pe birou şi mă aşez din nou în pat.
Acum aş fi înotat cu peştii. Şi aş fi privit

dintr-un neant ce oameni ar fi plâns şi căror oameni
le-ar fi fost dor de mine. Dar nu... poate că e mai bine
să nu…

Închid puţin ochii şi parcă în câteva momente
toata viaţa mea mi s-a desfăşurat în faţa ochilor. Prima
mea amintire a fost din vara anului 1999, când eram
cu unchiul meu, fratele tipului care a părăsit-o pe
mama, într-o casă la ţară şi ne uitam la desene animate
şi afară era cald, iar geamurile deschise permiteau ae-
rului cu miros de corcoduşi să intre în casă şi era o pi-
sică la mine în braţe şi aveam o stare euforică şi mă
simţeam bine. Foarte bine. Nu prea îmi mai aduc
aminte de nimic de atunci, până în 2003. E ciudat. Şi
am mai văzut în faţa ochilor prima dată când am mers
cu bicicleta, prima dată când am primit cadouri de ziua
mea, sau prima dată când am oferit ceva cuiva de Cră-
ciun. Frumoasă viaţă… Trebuie să-mi placă viaţa
mea…

Deschid ochii şi văd că s-a făcut lumina afară.
Caut telefonul să văd cât e ceasul. Îl găsesc tot sub pat.
E 11:11. Mă dau jos din pat ca să îmi fac rutina de di-
mineaţă, apoi îmi pun nişte haine curate pe mine,
arunc nişte caiete în ghiozdan, ascund biletul într-o
carte şi plec la liceu. Cum intru pe poarta liceului mă
gândesc la pisici şi la unicorni și acea zi frumoasă de
vară, iar faţa mi se luminează, iar buzele mi se arcuiesc
în cel mai larg şi sincer zâmbet. O altă zi de şcoală…  

- Ne vedem mâine, Elijah. Acta est fabula, non
plaudite modo!

grafica: Denisa Paula Saragea
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The Loneliest Planet
Cristina Bâlea

SUA - Germania 2011
Regie: Julia Loktev
Scenariu: Julia Loktev
Imagine: Inti Briones
Montaj: Michael Taylor
Muzica: Richard Skelton
Cu: Gael Garcia Bernal, Hani Fursten-
berg, Bidzina Gujabidze

Pe Julia Loktev am descoperit-o în 2007 la
TIFF când nu am mai găsit bilete la unul din filmele
din competiție și am ajuns la Cinema Victoria să ur-
măresc o secțiune alternativă, dedicată filmelor despre
atacuri teroriste. Ceea ce se întâmpla pe ecran în “Day
night day night” (“Zi Noapte Zi Noapte”) a avut un
impact așa de puternic asupra mea încât îmi amintesc
și locul în care stăteam în sală (la etaj, colțul din
dreapta, lângă o măsuță). Pe scurt, filmul urmărește
presupusele ultime zile din viața unei tinere teroriste,
care se angajează să fie eroina unui atac sinucigaș cu
bombă în Times Square, dar o mică scăpare a proce-
sului minuțios planificat îi dă peste cap sistemul de
credințe. În filmele Juliei Loktev, un detaliu sau un
gest este un “turning point” în sine, schimbând pentru
totdeauna cursul evenimentelor. Poate părea formal,
dar reflectă însăși concepția Juliei despre viață: “În
film te aștepți ca lucrurile să aibă o construcție, un
crescendo, ceea ce în viață unele lucruri nu au. Vin
din senin și te dărâmă”. Pentru a face să funcționeze
așa ceva pe ecran, ca detaliul respectiv să poată stră-
luci, este nevoie de condiții speciale: o narațiune epu-
rată, cu o atenție deosebită pentru durată și un dialog
redus la minimum. 

“The loneliest planet” este povestea drumeției
unui cuplu tânăr (Nica – Hani Furstenberg și Alex –
Gael Garcia Bernal) de undeva din lumea civilizată
(nu știm exact de unde) în Munții Georgiei, însoțiți de
un ghid local (Dato). Scenariul are la bază narațiunea
lui Tom Bissell, “Expensive Trips Nowhere” (inclusă
în volumul “God lives in St. Petersburg”, netradus în
limba română deocamdată), și experiența personală a
Juliei, care spune într-un interviu că s-a despărțit de
iubitul său în urma unei excursii în Georgia și acest
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lucru i-a amintit de povestirea lui Bissell, pe care o ci-
tise cu mult timp în urmă. Cu toate că titlul duce cu
gândul atât la celebrul ghid de călătorie, cât și la o na-
tură crudă, indiferentă, vitregia poveștii se reduce la
relațiile interpersonale. Îndrăgostiți și veseli, Nica și
Alex angajează un localnic care să îi ghideze prin
frumusețea sălbatică a Caucazilor. Traseul este mai de-
grabă unul de anduranță și nu unul care să le pună
viața în pericol, peisajul răpitor și relația dintre ei nici
că ar putea fi mai plină de drăgălășenii. Dar atunci
când amenințarea apare de nicăieri, Alex nu este destul
de bărbat să îi facă față (nu o să dau mai multe detalii,
acestea ar răpi din intensitatea momentului). Sunt doar
câteva secunde de ezitare, dacă nu ești atent le poți
rata, dar de aici relația dintre ei se schimbă radical,
partea a doua a filmului este o încercare de a aduna
cioburile și a recompune ceva ce nu va fi niciodată la
fel. Momentul de criză dintre cei doi este de altfel un
punct crucial al credibilității filmului: unii spectatori
îl pot considera un obstacol insurmontabil în viața de
cuplu, pe când alții îl pot privi ca pe un eveniment lip-
sit de importanță. Julia afirmă că este interesată de re-
conciliere, de pașii timizi și haotici pe care îi face
fiecare pentru restabili echilibrul, chiar daca acesta nu
este atins în final.

Ritmul filmului este lent, iar unele secvențe în
care cei trei merg pe o potecă par uneori interminabile,
în spiritul timpului dilatat perceput adesea de un
“hiker” pe traseu. Julia a fost de asemenea atentă să
nu prindă prea mult cer în cadrele sale, justificând că
nu dorea să le ofere personajelor ei un spațiu de eva-
dare, ci îi voia prezenți în situație, constrânși de natură.
Nica și Alex vorbesc puțin și în general banalități (el
o învață pe ea să conjuge verbe în limba spaniolă sau
discută despre lucruri practice de pe traseu), se cunosc
prea bine pentru a se mai descoperi unul pe celălalt,
relația lor se intuiește din gesturi. Ghidul este de ase-
menea un om închis, cu o engleză aproximativă, care
face glume lungi, la care cei doi râd din politețe. Dacă
în prima parte a filmului comunicarea este nenecesară,
în partea a doua ea devine dureros de neputincioasă.
Alex și Nica aproape că nu mai găsesc drumul unul
spre celălalt. Tot ce rămâne sunt sunetele cărora ci-
neasta ruso-americană le acordă un rol covârșitor:
pașii lor ritmici, sunetul ploii, “zgomotul fermoarului
cortului, ca urletul unui animal în lumina lunii” (cri-
ticul Carrie O’Grady, într-o recenzie la narațiunea lui
Tom Bissell). fotografii: www.imdb.com
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Irina Valentina Carnariu

Robului meu

Acolo-n
al lor nepătruns,
sunt țărmuri scăldate-n
Eden.
Iar vântul adie
cald și molcom, 
încărcat cu chemări.

Acolo-n
ochii tăi
e luciul
primei scăpărări,
și-un freamăt,
greu ascuns
de mamă,
cu pruncul la sân.

Acolo-n
adânc
pecete lumina a pus,
lumina,
născută-n flămându-l sărut.

Acolo,
în ochii tăi,
în Eden.

Porumbelul
în cioc a adus 
un spin.

Întâlnirea

Voce înșiră cuvinte absurde,
acoperișurile apleacă urechea,
casele râd și deschid porțile.

Voce înșiră cuvinte fără ton,
poetul încetinește pasul,
ochii-i scapără speranța,
inima-i smulsă-n dar.

Voce absurdă inșiră cuvinte fără sens.
Poetul fărâmă case,
acoperișurile cad în hohot,
mâna poetului răzbate printre ziduri,
vocea țintuind.

Vocea se lăfăie,
se-nfruptă
cu inima 
încă bătândă.

Contra-pas

Cușcă de cristal
cu raze în gratii.
Cușcă-lume.
Cușcă-iubită.
Cușcă-eu.
Cușcă de cristal
cu eu între gratii.
Gratii-orizont.
Gratii-măsură.
Gratii-siguranță.
Cușcă de cristal
cu eu drept gratii.
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Af paam

Mâini de cocon ghiftuit,
picioare-amețite de vis
tresar,
se mișcă-n vis
și sar,
s-avântă bezmetic
și sfarmă icnind.
Cușca e ciob,
brațe-s picioare.
Picioarele-s aripi.

Unde-i lumina?
Unde lumea?
Unde iubirea?
Unde căldura?
Unde-s eu în afară de aripi?

Împreună cu morții

Împreună cu morții-i tăcere.
Albastru e leagănul liniștii
boreale.
Încotro îndrepți armăsarii sălbatici ai sângelui?
Muma cu pântec flămând
cheamă
în adânc.
În adânc
ochiul și-l are.

Albastru
leagănul cu șoapte
din moarte.
Simfonică-i liniștea
boreală
de după noapte.

Albastru
pântec avid
de născătoare de monștri.

Doar morții dau tăcerea
pe care-nsetat
o sorbi
să fii,
să fii cu
Tine.
Împreună.

grafica: Ioana Hîngu

grafica: Marilena Grosu
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Beatrice Maria Alexandrescu
Der Stuhl im Meer

Mann vor dem Meer
sieht sich die Ausdehnung an, 
ein großer Fisch schwimmt tief im Gewässer
doch der Mann bemerkt ihn.

In seinen Augen fallen die Wasserpartikeln in eine
Schlacht zurück,
Die Lippen mit gespritzten Salz;
von einer Wunde.

Salz schleppt sich auf das Gesicht
fort und
foltert doch innere Haut,
man bereitet sich schlimm vor,
im Wasser hereinzuspazieren.

Mann vor dem Meer
am Landgang steht er,
geht unter das Wasser
mit Untergrundbahn.

An Ohrschnecke
die Muschel, das Meer
rauscht feierlich.

Die Wasserdichtheit wird überschüttet,
Mann erreicht den Fisch und
geht  in den Wasserpartikeln unter;
das Meer wird salziger.

Die Gleise versinken im Meer,
die Untergrundbahn führt zum

Mann nicht vor dem Meer,
auf holzigem Stuhl, er bleibt da,
in Meeresniere.

Nippt vom Salz
und niest es.

Das Wasser wiegt auf dem Boden,
es schwimmt, -
doch der Mann raucht.

Mann wird nicht verirrt.

Mann kämmt dem Pferd die Mähne,
eifrig glänzt ihm das Auge,
das Auge und das Glänzen
fallen mild auf Meeresfläche zurück.

Der Meer hustet gehorsam.

Mann auf dem Stuhl,
friert im Gewässer,
die bei seinen Beinen
unterworfenen Fische.

Sandig.

Dichte und fette Dämpfe
steigen beinahe aus dem Meer,
nicht weit gehen sie,
sonst bleiben sie neben ihm.

Großer Nebel.

Mann im Regenmantel
raucht weiter auf Stuhl,
es regnet schwer
,,Kann nicht mehr sehen."

Holz wird gerochen.
Du witterst es.
Die Fische in der Nähe des Stuhls.

Mann auf dem Pferd,
er streichelt die Mähne.
Der Sattel voll mit Leuten
haben keinen Sieg,
es wird eine Schlacht im Gewässer begonnen.

Mann sitzt auf dem Stuhl,
inmitten des Meers.

Der Regenmantel ist rein und nackt,
der Mann weint weit,

,,ich werde wie ein Steinbutt sterben“
keine Samsara,
doch er weint weit.
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Brain Bee Champion
Neuroştiinţe, Viena şi mult stres

“The brain immediately confronts us with its great complexity. The human brain weighs only
three to four pounds but contains about 100 billion neurons. Although that extraordinary number is
of the same order of magnitude as the number of stars in the Milky Way, it cannot account for the
complexity of the brain. The liver probably contains 100 million cells, but 1,000 livers do not add up
to a rich inner life.”

Gerald D. Fischbach (from Scientific American, September, 1992)

ţional şi de ce nu, financiar, Alexan-
dra să-şi aducă aminte cu plăcere de
această experienţă. Pentru vizitarea
oraşului am avut puţin timp la dis-
poziţie, dar am profitat de el la ma-
ximum. Am parcurs pe jos distanţe
kilometrice astfel încât după două
zile de mers toţi ne plângeam de
febră musculară. Nu vom uita fru-
museţea Vienei toamna, nu vom uita
clădirile impresionante de pe Ring,
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, pala-
tul Hofburg, faimoasa Operă şi par-
cul de distracţii Prater care a fost
locul ideal pentru noi unde, după
concurs, ne-am putut descărca ur-
lând, fără să dăm de bănuit. După

Orice experiență trăită ne face să devenim mai
puternici, mai încrezători în propriile noastre forțe și
mai ambițioși în ceea ce privește viitorul nostru. De
cele mai multe ori, efortul aduce cu sine și reușita, așa
cum s-a întâmplat și în cazul uniristei Alexandra Robu,
reprezentanta României la faza internațională a con-
cursului de neuroștiințe Brain Bee.

“Anul acesta faza internaţională a concursului
de neuroştiinţe Brain Bee a avut loc la Viena, în luna
septembrie. România a fost reprezentată de Alexandra
Mădălina Robu, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Na-
ţional “Unirea”. Din delegaţia României a mai făcut
parte domnul profesor doctor Cristian Gurzu, coordo-
natorul naţional al concursului şi subsemnata. Regu-
lamentul concursului s-a schimbat faţa de anul trecut,
în sensul în care toate probele (cinci la număr) au fost
susţinute pe parcursul a două zile, numărul afecţiunilor
neuropsihice pe care concurentul trebuia să le recu-
noască s-a dublat, iar partea teoretică s-a triplat. Stre-
sul nostru a fost amplificat şi pentru că la faza

internaţională a concursului de anul trecut, din Cape
Town, Africa de Sud, colegul Alexandrei, Bratu Ionuţ
Flavius, s-a clasat pe locul al doilea ridicând astfel
ștacheta foarte sus”, ne mărturisea doamna profesoară
Corina Ciucu .

Ca în orice competiție majoră, motivația
participanților este foarte importantă. Fiecare poate
reuși să facă ceea ce și-a propus dacă muncește cu de-
votament pentru scopul său, atât timp cât vede fiecare
competiție ca fiind o nouă experiență acumulată și nu
un premiu.

„M-am hotărât să scriu acest articol, pentru re-
vista şcolii, fiindcă am simţit că îi datoram asta Ale-
xandrei, care a ajuns la Viena, după un an şcolar în
care a învăţat continuu, ea calificându-se şi la faza na-
ţională a olimpiadei de biologie. Toata vara, când cei-
lalţi copii erau în vacanță, ea şi-a continuat munca.
Locul 5 obţinut de ea în Austria este meritoriu chiar
dacă puţini au fost cei care i-au recunoscut meritele şi
au felicitat-o. Sper că după tot efortul intelectual, emo-
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neuroştiinţe s-au calificat elevi ai Colegiului “Unirea”
obţinând rezultate meritorii, le transmit tuturor elevilor
noştri să-şi urmeze visul, să muncească şi să creadă în
forţa lor, viața le va oferi ocaziile pe care le aşteaptă
şi pentru care se pregătesc.” (prof. Corina Ciucu)

…ceea ce face diferența întot-
deauna este cât de pasionați
suntem în ceea ce facem.

De ce neuroștiințe? Pentru că
este incredibil cum un organ de 1.5 kg,
constituit din aceiași atomi ca și toate
elementele de sub soare, este capabil să
determine viitorul rasei umane. Adevă-
rul este că atât timp cât creierul rămâne
un mister, universul, care reprezintă o
transpunere în complexitate a creieru-
lui, va rămâne și el un mister!

Tocmai de aceea pot să spun că
am petrecut o vară frumoasă printre tra-
tate de neurologie, preparate microsco-
pice și filmulețe cu afecțiuni ale
sistemului nervos. Brain Bee a fost o
experiență minunată și absolut unică! 

Au fost participanți din 20 de țări de prin toate
colțurile lumii ceea ce a însemnat o foarte mare diversitate
culturală, dar în același timp, indiferent de aceste bariere,
toți am fost și ne-am simțit egali, am devenit prieteni, nu
doar adversari. Olimpiada s-a desfășurat în cadrul Congre-
sului de Neurologie ceea ce a fost ca un imbold de a mă de-
termina să fiu îndeajuns de bună încât să ajung să fiu și eu
printre cei mai buni medici neurologi din lume, dat fiind
faptul că am văzut acolo oameni care pur și simplu trăiesc
pentru a descoperi metode și leacuri pentru a salva mii de
suflete. Ce poate fi mai înălțător?

Examenul a fost constituit din 5 probe care aveau
să testeze abilități practice și teoretice ale anatomiei și fi-
ziologiei sistemului nervos. Prima probă a fost cea de ne-
uroanatomie în care a trebuit să identificăm diferite
structuri pe creierul uman, apoi a urmat cea de neurohisto-
logie, după care am avut o probă foarte interesantă în care
am urmărit pacienți cu diferite patologii motorii sau cog-
nitive pe care a trebuit să îi diagnosticăm pe baza unui
filmuleț și a unui istoric. Proba teoretică scrisă a fost pe-
nultima, după care a urmat proba teoretică live, care a fost
plină de emoții și absolut decisivă. 

Decernarea premiilor a fost emoționantă. Deși
știam că nu mă aflu pe podium, eram foarte nerăbdătoare
să aflu ce loc în clasament ocupam. Locul 5, la 0.5 puncte
distanță de locul 4 și 1 punct de locul 3! Competiție strânsă!
Aș fi crezut că o să fiu dezamăgită și puțin furioasă pe con-
junctură, însă mă mândresc că am reprezentat demn Româ-
nia la Olimpiada de Neuroștiințe și de asemenea că am fost
singura participantă de sex feminin în topul concurenților!

La sfârșitul ceremoniei ne-am împărțit suveniruri și astfel
ne-am ales cu câte o părticică din cultura locurilor de
apartenență a fiecăruia. 

Am fost surprinsă să descopăr că oamenii sunt
foarte deschişi și aici mă refer la concurenți. Nu se ţine cont

de naţionalitate, de barierele culturale, ci toată lumea e des-
chisă şi se creează un mediu bun de socializare, unde vezi
cum gândesc alți elevi de peste tot din lume. Bineînțeles că
principalul subiect de discuție a fost anatomia și am con-
statat cu stupoare că unii elevi din Africa sau Noua Zee-
landă nici măcar nu studiază anatomia în liceu și tot ceea
ce au realizat până acum în acest domeniu s-a datorat pa-
siunii lor pentru neuroștiințe. Așa că am realizat un lucru
extrem de important: toți suntem la fel, indiferent dacă
venim din Malawi sau România, ceea ce face diferența în-
totdeauna este cât de pasionați suntem în ceea ce facem.

În Viena am fost însoțită de domnul profesor coor-
donator Cristian Gurzu și doamna profesoară Corina Ciucu,
care a fost și profesorul meu îndrumător în această călătorie
prin sistemul nervos denumită Olimpiada “Brain Bee” și
căreia îi sunt extrem de recunoscătoare pentru tot ajutorul
acordat.

Dintre toate experiențele de la olimpiade, aceasta
a fost de departe cea mai frumoasă datorită faptului că s-a
desfășurat în compania unor oameni speciali și într-o at-
mosferă total diferită față de olimpiadele obișnuite, dar și
pentru că a tratat un subiect inedit în România în rândul ele-
vilor: neuroștiințele. De aceea, pot să spun că acest concurs
a fost  o experiență pe care nu o voi uita curând și care
va rămâne în sufletul meu ca fiind una deosebită! 

(Alexandra Mădălina Robu)
Cuvintele sunt uneori prea puține pentru a

exprima meritele celor din jur. De aceea ne putem
rezuma doar la a spune că suntem mândri de uni-
rista care ne-a reprezentat țara cu succes la Viena!
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Jurnal marseillez
Marsilia – al doilea mare oraş din Franţa după Paris, capitală europeană a culturii anul acesta, oraşul

cu un aspect vechi şi idilic ce ne-a primit în plină primăvară cu braţele deschise, cu miros de scoici şi clădiri
impozante. Am petrecut şase zile de neuitat, am rămas cu prieteni şi cu amintiri frumoase, am învăţat nu numai
lecţii de teatru, ci şi lecţii de viaţă. Piesa noastră de teatru a avut un mare impact asupra tuturor, brusc devenind
interesaţi de România şi de tradiţiile ei, de obiceiuri, de oameni. Scopul acestei excursii nu a fost numai “faire
du théâtre un langage commun”, a fost un adevarat test la care am fost supuşi, un exerciţiu de limbi străine, in-
teracţiune cu străini din toată Europa, o altă viziune asupra lumii. 

3 aprilie 2013
Zborul spre Marsilia a fost superb. Peisajul era

minunat, vedeam cum Amsterdam-ul se micşorează,
cum soarele apune, lăsând dâre de lumină printre norii
negricioşi. În aeroport am fost întâmpinaţi de repre-
zentanţii delegaţiei noastre, elevi ai liceului Institut
Supérieur Marseille Cadenelle. Toate cele nouă ţări
participante la acest festival (Bulgaria, Grecia, Spania,
Irlanda, Malta, Norvegia, Italia, România şi Franţa) au
fost întâmpinate de elevi ai acestui liceu. Drumul a fost
lung şi obositor. Oraşul pare vechi şi liniştit. Contrar
aşteptărilor noastre, nu am fost cazaţi în acelaşi cam-
pus. 

4 aprilie
Ne-am trezit devreme pentru a lua micul dejun

cu franţuzoaicele. Am fost supuse unui exerciţiu de în-
ţelegere. Abia acum îmi dau seama cât de greu e să
vorbeşti, să înţelegi. Locuitorii din Marsilia au un ac-

cent diferit, vorbesc repede şi mult şi sunt extrem de
curioşi.

După ce am luat micul dejun, am plecat spre
stadion de unde urma să luăm autobuzul pentru a vizita
oraşul. Am văzut Marea Mediterană, pe malul căreia
se află Catedrala Notre-Dame de la Garde, unul dintre
simbolurile acestui oraş. Următorul obiectiv turistic a
fost Portul Vechi, acolo unde se află şi primăria, locul
în care s-a desfăşurat o mică inaugurare a acestui fes-
tival. 

La inaugurare, fiecare ţară s-a prezentat printr-
un dans, cântec sau un mic discurs. Noi am ales “Pe-
riniţa”, prezentându-ne, în acelaşi timp, în puţine
cuvinte: “Bonsoir! C’est la première fois qu’on parti-
cipe  à ce festival et on est très content d’être ici. On
vous présente une danse traditionnelle roumaine.
Venez demain pour voir encore davantage!”

Andreea Voineag
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aceştia am fost puşi într-un “autobuz imaginar”, fie-
care persoană interpretând un rol diferit, sub îndruma-
rea actriţei Cateline Alteirac.

8 aprilie – Premierea
Am luat premiul  «théâtre - ballet». Am fost

aplaudaţi, iar în sală se auzea strigând pretutindeni
„Roumania”. Abia acum am înţeles deviza acestui fes-
tival („Faire du théâtre un langage commun”). Am rea-
lizat că festivalul acesta nu presupune doar „a face
teatru”, înseamnă cunoaştere, colaborare, apreciere, o
experienţă care ne-a învăţat să ne exprimăm propriile
emoţii, să ne dezvoltăm capacitatea de autocunoaştere,
fiind, în acelaşi timp, şi o puternică motivaţie de a în-
văţa limba franceză.

9 aprilie - L’ heure de depart
Nimic nu este mai important decat faptul că

din aceasta experienţă unică ne-am ales cu prieteni
amabili, generoşi, sensibili, care ne-au făcut să ne sim-
ţim special. Au rămas în aeroport cu lacrimi în ochi
până ce ne-au pierdut din vedere. Nu ne aşteptam să
ne ataşăm atât de mult de aceşti necunoscuţi în doar
câteva zile. O parte din noi încă se află în Marsilia,
merge la micul dejun, la reprezentaţii şi la plimbări, la
evenimente şi la bufeturi cu mâncăruri ciudate.

În cadrul acestui festival a fost organizată “La
soirée traditionnelle”, fiecare ţară oferind specialităţi
culinare tradiţionale.

5 aprilie - Après la representation
Emoţiiile au fost mari, nu eram foarte bine or-

ganizaţi, nu am avut timp şi nici posibilitatea de a face
repetiţii. Publicul a fost încântat încă de la apariţia
noastră pe scenă. Au fost impresionaţi de costume,
dansuri, replici, i-a uimit faptul ca pronunţăm atât de
bine replicile lui Molière, care au fost de mare efect.
Toate aceste lucruri ne-au entuziasmat şi am reuşit să
terminăm piesa în aplauze prelungi. Am observat că
publicul reacţionează foarte bine aici. Sunt entuzias-
maţi, impresionaţi de orice gest, glumă, dans ori cân-
tec.

Tot astăzi am asistat la piesa francezilor, copii
cu dizabilităţi care-au ales personaje reprezentative
fiecărei ţări şi le-au îmbinat într-o singură piesă de tea-
tru.

6 aprilie – Ateliere de teatru
“Jocul hârtiei” – un exerciţiu care ne-a de-

monstrat că imaginaţia poate  da sens oricărui lucru.
O hârtie mototolită poate însemna o floare, un cadou,
o pisică...

Al doilea exerciţiu ne-a adus prieteni spanioli,
greci, blugari, francezi, italieni, maltezi. Alături de
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“Hallo, Deutschland!” sau 
“Hallo aus Deutschland!”

Povestea a început în clasa a IX-a, fiind în
Târgu Jiu la faza naţională a Olimpiadei de Limba
Germană, Frau (doamna prof. Pogan Laura) ne ambi-
ţiona spunându-ne că se dau burse în Germania celor
care obţin premii. Mie nu mi-a trebuit mult să-mi dau
seama că visul meu este să văd ţara “băieţilor blonzi
şi cu ochi albaştri” şi am realizat că atunci când îţi do-
reşti ceva cu adevărat, e foarte probabil să se întâmple.
Pe 4 aprilie 2012 am obţinut premiul al III-lea la sec-
ţiunea “Proiect” din cadrul olimpiadei şi atunci Frau
mi-a spus să stau cu ochii pe e-mail. 

Trecuse aproape un an şi eu deja renunţasem
la gândul că aş mai putea pleca cu o astfel de bursă.
Dar, precum e ordinea firească a lucrurilor, cadoul
mult dorit îl primeşti exact când te aştepţi mai puţin.
Astfel, am primit e-mail-ul de la Ambasada Germaniei
exact când eram într-un cantonament de atletism, în
luna februarie a anului 2013. Prima persoană pe care

am sunat-o a fost, bineînţeles, Frau, care m-a “killerit”
puţin că m-am îndoit de previziunile dumneaei. Din
acel moment am început numărătoarea inversă până
pe 9 august când, în sfârşit, am plecat! 

La ora 11:00, cu două ore înaintea plecării tre-
nului, eram deja în gară în formulă completă: 12 elevi
din Braşov, Brăila, Focşani, Iaşi, Suceava, Maramureş,
Botoşani, Odorheiu Secuiesc, Reghin şi Bucureşti, în-
soţiţi de o profesoară, dornici să ne cunoaştem, ca şi
când nu ar fi urmat oricum 32 de ore de călătorit îm-
preună. Trebuie să recunosc că deşi ne aşteptam să fie
un drum lung şi plictisitor, am avut parte de multe pe-
ripeţii care ne-au ajutat să devenim un grup sudat încă
din primele momente după ce am făcut cunoştinţă.
Plecasem deja de câteva ore din Bucureşti şi urma ca
pe la ora 05:00 să ajungem în Budapesta, când o
vedem pe doamna controloare venind înspre noi cu
mâinile pline de lanţuri şi lacăte. Am fost şocaţi să o
auzim vorbind cu multă lejeritate că din Budapesta
obişnuiesc să urce hoţi şi că ne roagă să ne închidem
cuşetele cu lanţurile, şi lacătele date. Iniţial am crezut
că vrea să ne sperie, dar văzând că nu dă înapoi, ci din
contră, prinde şi uşile dintre vagoane cu lanţuri şi mai
mari, spunând că uneori aceşti hoţi scot uşile de pe
şine şi ameninţă şi cu cuţite, ne-am decis să nu mai
dormim niciunul şi am început să ne facem “planuri
de atac în caz de hoţi”. Bineînţeles că aşteptarea a fost
zadarnică şi nici urmă de cineva care să încerce măcar
să intre în vagonul nostru, spre marea dezamăgire a
tuturor. În Germania s-a mai întâmplat un eveniment
ce merită amintit. Fiind pe drum de 30 de ore, în cel
de-al treilea tren schimbat de la plecarea din ţară, tot
ce ne mai despărţea de oraşul în care urma să ne pe-
trecem următoarele trei săptămâni mai erau două ore
de mers cu un ultim tren. Problema era că aveam doar
şase minute între trenuri şi o tonă de bagaje de mutat
de pe o linie pe alta, dintr-un tren într-altul. Aşa că ne-
am facut o nouă strategie: ne-am aşezat bagajele în
dreptul uşilor şi băieţii urmau să le coboare pe toate,
ca să fim mai rapizi. Zis şi făcut, dar cu toată graba
noastră, tot nu am reuşit să prindem ultimul tren care
tocmai pleca atunci când noi coboram. Am stat deci

Valentina Tănase
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care am coborât şi când să plecăm pe celalalt peron,
surpriză! Aveam un troller în plus! Problema era că ni-
meni nu părea să îl caute! Următorul tren plecând abia
într-o oră, am avut destul timp să mergem să-l ducem
la informaţii şi să ne amuzăm puţin de situaţie, imagi-
nându-ne ce dezastru ar fi fost să fim noi în locul pă-
gubitului.

Dupa 32 de ore, obosiţi, dar nerăbdători să ne
întâlnim noile familii, am ajuns în frigurosul Alfeld.
Mi-am recunoscut gazda imediat, pentru că vorbise-
răm  deja pe Facebook şi am realizat încă de la început
că ne vom înţelege de minune! “Familia mea din Ger-
mania”, aşa cum aveam să le zic mai târziu, era for-
mată din mama care locuia împreună cu cele trei fiice,
fiul cel mare fiind student în Hamburg. Mi-au pregătit
în prima seară Kisch, o mâncare tradiţională, care se-
măna puţin cu pizza şi era foarte gustoasă. M-am bu-
curat că reuşeam să înţeleg aproape tot ce spuneau şi
am trecut de prima zi cu brio, împărţindu-le cadourile
aduse din România şi încercând să ne cunoaştem mai
bine.    
Următoarea zi a început într-un mod diferit. 06:27:
“Morgen, es ist 6:30!” aud bătând în uşa de la camera
mea. Era mama gazdă, care avea printre altele şi me-
seria de ceas deşteptător şi în fiecare dimineaţă bătea
pe la toate uşile şi ne trezea. Alarma mea nu a apucat
niciodată să sune, dar îmi plăcea teribil noua metodă!
Urma să merg la şcoală acolo, împreună cu Vivienne,
fata mijlocie a gazdei şi eleva cu care am făcut eu
schimbul de experienţe. 

Mă aşteptam să fie altfel decât în ţară, dar
parcă totul aici era cu totul diferit! Alfeld este un orăşel
înconjurat de mai multe sate de unde vin elevii la sin-
gurul liceu existent. Era încă august şi era dimineaţa
devreme, dar pe chipurile tuturor se putea observa de-
gajarea şi, de ce nu, chiar bucuria cu care veneau la
şcoală. Liceul în sine era un loc primitor, viu colorat
şi cu bun gust organizat, cu profesori deschişi la ceea
ce înseamnă noutate şi cu clase ce nu depăşeau 20 de
elevi. Acum eram convinsă că totul e diferit faţă de
cum e în România, baza sportivă era uriaşă şi orele de
sport la clasele IX-XII constau în ore de înot, schi, ca-
notaj sau căţărări. Fiecare elev avea cel puţin o dată
pe săptămână repetiţii la un instrument muzical, chiar
dacă veneau de la profiluri precum biologie-chimie
sau ştiinţe politice. Mi-a plăcut structura prin care,
odată cu clasa a XI-a, elevii aveau dreptul de a-şi alege
doar câteva materii (în jur de şase-şapte) pe care să le
studieze.

Pe parcursul celor trei săptămâni am asistat
atât la ore obişnuite de curs, cât şi la ore special făcute

de profesori germani doar pentru noi, românii. Alteri-
tatea în ceea ce priveşte mediul de învăţare este una
evidentă. La ei totul este mult mai lejer în ţara ordinii
şi a stricteţii, şcoala este văzută ca un mediu plăcut,
unde elevii stau relaxaţi şi unde se pune mult accent
pe lucrul în echipă. Totul acolo mi se părea atât de li-
niştit încât m-am simţit chiar contrariată când am
văzut că într-o oră de germană, elevii au fost împărţiţi
în grupe de câte trei şi au fost lăsaţi jumătate de oră să
găsească în două poezii de câte două strofe imaginile
vizuale şi auditive, lucru pentru care noi aveam nevoie
de cinci minute. Trebuie să recunosc că am avut ne-
voie de câteva zile să mă obişnuiesc cu lumea liniştită
şi calmă de aici. Am fost nevoită să las deoparte agi-
taţia şi fuga continuă cu care eram obişnuită şi să trec
la programul bine stabilit dintr-un oraş destul de mic,
în care aproape toţi se cunosc între ei şi observă ime-
diat când este cineva nou în preajmă. Un loc unde
viaţa îşi urmează cursul ei firesc şi îmbină armonios
trecutul cu prezentul.

În ceea ce priveşte proiectul, pe parcursul şe-
derii noastre am avut de realizat interviuri elevilor ger-
mani, cărora le-am pus întrebări în legătură cu timpul
lor liber. Am remarcat că majoritatea au o sumedenie
de activităţi, bazându-se pe ideea de a avea cunoştinţe
din toate domeniile şi nu de a excela într-unul singur.
Alfeldul este un oraş mic sau un sat mai mare cu apro-
ximativ 10 000 de locuitori, care în ciuda arhitecturii
secolelor trecute, este o localitate extrem de modernă.
Sunt cinci fabrici aici, care asigură locuri de muncă
pentru întreaga regiune, iar una dintre ele, Fagus-
Werk, este o fabrică veche de 100 de ani, dar con-
struită într-un stil foarte modern, care  a intrat în
patrimoniul UNESCO ca marcând începutul arhitec-
turii moderne, iar localnicii se mândresc cu ea, mai
ales că este încă funcţională. Totuşi, ceea ce face ca
Alfeldul să fie deosebit este povestea Albei-ca-Ză-
pada, despre care se spune  că aici a fost creată. În tim-
pul unei călătorii a fraţilor Grimm, văzând cei şapte
munţi care înconjoară oraşul, s-au gândit la cei şapte
pitici. 

Nu puteam să ratez nici superbul Hannover,
pe care l-am văzut din turnul primăriei, de la 90 de
metri înălţime. Aici am vizitat şi muzeul naţional, o
combinaţie a tuturor ştiinţelor şi artelor, un muzeu
complex, care în numai două ore ne-a făcut turul com-
plet în spaţiu şi timp. Bineînțeles că am ajuns şi la un
meci din Bundesliga! Eram cea mai fericită persoană
când am auzit că urmează să mergem să vedem meciul
dintre Hannover 96 şi Shalke 04, două echipe pe care
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le urmărisem doar la televizor. Aşa că, echipată ca un
adevărat susţinător al noii mele regiuni-gazdă, am trăit
meciul mai entuziasmată ca oricând, cu o dorinţă as-
cunsă de a ajunge să arbitrez şi eu acolo!

Hildesheim – un alt oras superb! Acesta mi-a
dat impresia că este construit cu rigla şi echerul. Totul
aici era perfect,  iar bisericile vechi de 1000 de ani,
împreună cu alte clădiri a căror arhitectură le dădea
vârsta, m-au făcut să-mi dau seama că acest oraş a re-
zistat eroic trecerii timpului, conservându-şi valorile.
Vedeam la fiecare casă parcată cel puţin o maşină, dar
străzile erau în permanenţă libere! Bicicletele sunt mij-
locul lor de transport preferat şi îi admir enorm! Nem-
ţii autentici se cunosc şi din avion, iar îndrumătorul
nostru era unul dintre aceştia. Mergea prin oraş de la
un obiectiv turistic la altul, ca şi cum l-ar fi urmărit o
haită de lupi înfometaţi. Cu toată condiţia fizică, abia
reuşeam să ne ţinem după el, cât despre fotografii nici
nu se mai punea problema; dacă voiam să ne oprim,
clar rămâneam prea mult în urmă. Noroc de unele se-
mafoare!

Referitor la timpul liber, cred că am fost cea
mai norocoasă dintre români, în ceea ce priveşte
gazda. Ne potrivim perfect, avem aproape aceleași
preocupări şi îmi plăcea enorm că în fiecare zi are altă
activitate şi eu mergeam cu ea peste tot. Grupul ei de
prieteni m-a acceptat repede şi am mers la bowling, la
tenis, la repetiţiile cu trupa de teatru, la film, la înot şi
în cel mai mare parc de distracţii din Germania. Acolo
am avut ocazia să mă dau în cel mai mare carusel din
lemn din lume! A fost o experienţă grozavă, dar ce nu
voi uita niciodată este faptul că am sărit în piscină de
la trambulina de 7,50 metri! E drept că nu m-am putut
ridica la nivelul gazdei mele care a sărit de la 10m.
După numai două zile ştiam deja tot oraşul şi puteam
să mă întorc singură acasă fără să mă rătăcesc,
oprindu-mă din când în când să mai schimb câteva cu-
vinte cu noii prieteni, cunoscuţi în zilele precedente.
Am mers chiar şi cu sora Viviennei și cu bunicul ei
să-şi cumpere o maşină, iar Vivienne mă lua cu ea
până şi la întâlnirile religioase cu pastorul şi cu un
grup de tineri evanghelici sau catolici.

Seara ne plăcea să stăm toate la masă, să po-
vestim şi să ne jucăm, adesea însă ne găseam ajungând
tot la hartă şi povestindu-le despre cum e în România.
În ultima seară am organizat la şcoală împreună cu tot
grupul de români, o prezentare a României  şi la final
i-am învăţat să danseze braşoveanca, hore şi învârtita.
Părinţii, bunicii, fraţii şi surorile gazdelor noastre erau
încântaţi şi mulţi dintre ei chiar plănuiau să ne viziteze

ţara într-un viitor cât mai apropiat. Când am ajuns
acasă am pregătit pentru cei din familia mea mămăligă
cu brânză şi smântână şi salam de biscuiţi, de care au
fost foarte încântaţi. În ciuda faptului că locuiesc în
cea mai dezvoltată ţară a Europei, ei continuă să-şi
păstreze tradiţiile. În fiecare zi îmi pregăteau câte o
altă specialitate nemţească, pe care o mâncam din bo-
luri frumos meşteşugite, aşezate pe platouri de lemn,
ornate în stil popular.

La sfârşitul bursei mă simţeam una de-a lor. În
niciun alt loc nu m-am mai simțit atât de în largul meu
ca acolo: îmi plăcea ordinea, activitatea şi degajarea.
Nu vezi oameni stresaţi, ci oameni relaxaţi care au
totul sub control şi ştiu să se bucure de fiecare mo-
ment. O lume în care faptul că ai bani nu face altceva
decât să-ţi ofere o viaţă liniştită, pe care să o poţi trăi
exact aşa cum vrei, făcând ce-ţi place. Totuşi, fărâma
de orientalitate din interiorul nostru ne face să fim mai
ospitalieri, mai prietenoşi şi mai interesaţi de cei din
jur în timp ce, în Germania, adesea simţeam că pri-
mesc un zâmbet forţat sau că dacă nu mă implic eu,
rămân pe dinafară. Am observat că germanii sunt per-
soane foarte indiferente şi nu le pasă de impresia pe
care o lasă. Au acel sentiment de superioritate care îi
face să nu le pese de felul în care sunt percepuţi, deşi
cred că nu realizează acest lucru. Cu toate acestea, des-
părţirea a fost grea şi au curs multe lacrimi.

M-am întors acasă bucuroasă şi bogată sufle-
teşte. Bogată pentru că am acumulat o experienţă pe
care în mod sigur nu o puteam cunoaşte ca pur vizita-
tor şi am trăit sentimente din cele mai diverse. Satis-
facţia că am ajuns acolo, nerăbdarea de a descoperi
lucrurile noi, bucuria de a-ţi face prieteni şi libertatea
pe care o simțeam la 80 de metri înălţime din vârful
caruselului, conştientă că urmează să cobor şi să urc
iar, asemenea valurilor vieţii peste care ne poartă co-
rabia spre un viitor înfloritor… 
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Acest eseu a primit premiul I la Concursul ,,România mea 2030”, organizat de European Fon-

dation for Engaged Youth, a cărui temă a fost imaginarea/ crearea viitorului României printr-un proiect
în domeniul politic şi civic, al artei şi culturii, educaţiei, ecologiei, social, economic sau altul decât
cele menţionate mai sus:.

gâtul fiindcă e noroi afară.”, ceea ce ne determină să
avem încredere în șansele noastre de reușită. România,
ca stat democrat, în care cetățeanul deține un post în
alegerea coordonatelor după care se va desfășura vii-
torul, are avantajul că posedă o cultură proprie extinsă
pe parcursul mai multor secole, fapt care a ajutat la
crearea unui cerc propriu în care cetățenii pot distinge
ceea ce e de calitate de ceea ce aparține domeniului
superficialului, dar și ceea ce îi diferențiază de alte po-
poare prin istorie. Arta și cultura, închegate în contex-

tul național atât urban, cât și rural, prin  sprijinul unor
autorități din sectorul serviciilor, pot da naștere unei
schimbări naționale.

”Respiră artă” sau despre cum 
să distribui o emoţie unei naţiuni

Beatrice Maria Alexandrescu

Experiența ființei umane în domeniul artelor și
culturii este variată, urmărind valorile pe care aceasta
dorește să le integreze în propria personalitate sau în
personalitățile celorlalți. Atunci când intervin în relația
om – artă – cultură factorii “societate” și “cetățean”,
accesul la acest domeniu devine mult mai mare, având
loc distribuirea cunoștințelor personale celor din jur.
Anul 2030 se regăsește în idealul pe care fiecare
român îl așteaptă: o Românie în care fiecare are o cul-
tură proprie, respectiv în care fiecare absolvent al unei
facultăți din sfera culturii și artelor va fi distribuit pe
un teren care îi va asigura integritatea, respectiv
siguranța că nu va deveni în ziua următoare șomer,
printr-un program național ”Respiră artă”, desfășurat
pe două ramuri care urmăresc pe de o parte, creșterea
potențialului, a cunoștințelor și a spiritului critic al fie-
cărui român în acest domeniu, iar pe de altă parte,
transformarea fiecărui nou absolvent în membru activ
al societății “Aerocultura” care îi va utiliza resursele
intelectuale într-un mod eficient și inovator atât pentru
el, cât și pentru ceilalți. Este esențială înțelegerea fap-
tului că fiecare merită să se bucure de traiul în patria
lui, alături de familie,  fiind apreciat de poporul din
care face parte.

Într-adevăr, poporul român se află în mare
parte în holocaustul culturii, dar dintr-o luptă nedorită
scapă cine își dorește libertatea de exprimare și cine
vrea să vadă cerul, cine vrea să își inspire lui însuși și
mai apoi să expire în vecinătatea sa aerul simțirii pro-
funde a artei și culturii, căci tumori ca dispariția fru-
mosului și apariția bruscă în autobuzul cu care
mergem zi de zi a unei noi rase (anti-cultura, anti-arta)
pot fi extirpate prin acordarea șansei absolvenților (și
nu numai) să își creeze un drum în aceste domenii.
Însuși Nicolae Iorga afirma că ”A părăsi o luptă din
cauza ticăloșiei mediului e totuna ca și cum ți-ai tăia

grafica: Mădălina Vulcan
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În primul rând, prin transporturi, societatea se
poate dezvolta, iar dacă intervin ca susținători și Mi-
nisterul Educației și Ministerul Transporturilor, succe-
sul va fi garantat. Prin programul “Respiră artă”, anul
2030 se caracteriează prin existența unor căi de acces
spre lumea artelor și a culturii: dacă absolvenții pri-
mesc încă din timpul facultății oferte de angajare va-
loroase din punct de vedere financiar și al stabilității
în cadrul societății care implementează acest program,
numită oficial “Aerocultura”, viitorul lor este asigurat.
Programul constă în faptul că fiecare absolvent este
cooptat pentru a realiza inițial individual și ulterior
într-o echipă un scurtmetraj, un documentar, o melo-
die, un interviu sau un joc atractiv care să se concen-
treze pe imaginea fiecărei localități din România și să
o reprezinte într-un mod prin care călătorii din orice
mijloc de transport în comun să pătrundă la un nivel
profund în tabloul fiecărei localități prin care trece, ele
urmând să fie prezentate în mijloacele de transport în
comun, durata fiecărui material depinzând de timpul
în care acestea parcurg localitatea respectivă. Rolul
celor două ministere este acela de asigura suportul teh-
nic pentru vizualizarea și ascultarea acestor materiale,

pentru că prin interacționarea mai multor puteri din
același stat din domenii distincte se realizează dezvol-
tarea independentă de celelalte state. De asemenea,
sunt vitale pentru reușita pe plan național ilustrarea ar-
tistică și atașarea unei atitudini subiective, nonformale
în materialele prezentate.

În al doilea rând, fondurile primite de la Uni-
unea Europeană și colaborarea cu sponsori precum
editurile, trusturile TV, posturile de radio și fundațiile
din România vor asigura răsplata financiară pentru
realizatorii acestor proiecte, membrii societății ”Aero-
cultura” realizând și înnoind materialele anual, pentru
a da o notă vie mentalității române și pentru a stimula
noutatea și schimbarea, factori necesari în dezvoltarea
unei națiuni și în convingerea acesteia că alături de
cultură și de artă, viața devine un teren mai sensibil la
sentimentele fiecăruia, la stările emoționale care ne în-
conjoară tot timpul. La nivel personal, eu joc rolul
președintelui acestei societăți, deoarece doresc să mă
atașez de oameni și să îi determin, oferindu-le propriile
filme și creații artistice, să se atașeze ei înșiși de artă
și cultură, să vină la lecțiile oferite atât de mine, cât și
de colegii mei, care să trateze aceste domenii. Progra-
mul va avea un impact puternic și moralizator asupra
României, și anume fiecare român va fi susținut în de-
mersul lui de a se apropia de artă și de a-și reîmpros-
păta cultura prin invitații la evenimente artistice oferite
în luna în care acesta își serbează ziua de naștere, ca o
celebrare a vieții sale, a apartenenței sale la lumea
plină de mișcări artistice. 

Invitațiile vor asigura participarea gratuită la
cinci evenimente care se vor desfășura nu doar în luna
respectivă, ci în tot decursul anului, primirea
invitațiilor realizându-se prin poștă sau e-mail, la
dorința fiecăruia. Cu sprijinul primăriilor, cetățenii vor
primi transport gratuit până la locul unde se va
desfășura evenimentul. Consider că astfel românii vor
fi atrași de artă și cultură, dorindu-și să distribuie sta-
rea de după introducerea lor în artă celor din jur, exis-
tând totodată posibilitatea influențării adolescenților
(și a adulților, de ce nu?) să se îndrepte către o facul-
tate din acest profil.

În concluzie, România anului 2030 se situează
în atmosfera mereu cuprinzătoare a proiectului “Res-
piră artă”, care va reîmprospăta perspectiva individului
față de cele două domenii. Motivați, românii vor alege
viitorul în țara lor, continuând să îi convingă pe ceilalți
de beneficiile artei și culturii.

grafica: Daniela Avram
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Antiteza între trecut şi prezent 
în mentalitatea românească

Ica Dumbravă
Eseu premiat la concursul “Ce înseamnă comunismul pentru mine?” organizat de 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc

Moto: “Perioada care începe cu ocupația sovietică a răsturnat toate valorile societății
omenești. S-a instaurat o teroare pe care cei ce n-au trăit-o nu sunt în stare să și-o închipuie. A
existat un fel de schizofrenie, ca să ne exprimăm în termeni psihiatrici, iar aceasta a durat vreme de
patruzeci și cinci de ani.” (Neagu Djuvara)

Arderea etapelor pentru o modernizare oare-
cum rapidă a țării (industrializarea, colectivizarea) a
făcut ca în perioada comunistă măsurile luate pentru a
duce la progres să fie obținute prin sacrificarea intere-
selor cetățenilor și în dauna bunăstării acestora.

Planificarea anuală a economiei din anii ce au
urmat s-a concretizat cu mobilizarea întregii societăți
pentru finalizarea procesului de colectivizare. 

Formarea C.A.P-urilor (Cooperative Agricole
de producție) a fost astfel un prim pas pentru unifor-
mizarea socială, care avea ca scop egalitatea econo-
mică ce s-a concretizat în a doua perioadă a
comunismului românesc, începută cu “destalinizarea”
din anul 1958 și venirea la putere a lui Nicolae
Ceaușescu, care a început din 1965 o nouă reformă so-
cialistă. Noile forme de represiune și cenzura care era
din ce în ce mai accentuată au culminat cu distrugerea
spiritualității românești prin urbanizarea mediului
rural și sistematizarea satelor pentru un control mai
ușor al populației, urbanizare ale cărei efecte le simțim
și astăzi. Pierderea identității tradiționale începută în
1974 s-a accentuat progresiv, fiind iremediabilă și dis-
trugând parțial autenticitatea românească în centrul că-
reia se aflau satul și țăranul român.

Ororile comunismului sunt desigur cele pe
care le știm cu toții și, probabil, părerea unanimă a
societății tinere actuale este că acest regim nu trebuia
tolerat. Fiind obișnuiți cu libertatea, aparent totul ne
pare ușor când vorbim de alt sistem politic în care nu
am trăit. Nu ne putem însă împropria sentimentele
celor care au fost odată tineri socialiști. Pentru ei co-
munismul va rămâne veșnic un punct de referință a
unei întregi existențe.

Probabil mentalitatea tinerilor de atunci nu era
atât de “furtunoasă” ca şi a celor de astăzi. Sau poate
tinerii aveau la fel de multe de spus ca și noi,  dar nu

Pentru tinerii ca noi, născuți în libertate într-o
societate nesupusă îngrădirilor politice și sociale, men-
talizarea noțiunii de comunism va fi mereu dificilă.
Faptul că ne raportăm din exterior la trecutul țării
noastre face ca transpunerea noastră în persoana unui
tânăr care a trăit în acea perioadă să fie fictivă și prac-
tic imposibilă.

Știm probabil teoretic ce înseamnă comunis-
mul, dar asta nu înseamnă că putem înțelege pe deplin
viața din acea perioadă. Este imposibil să construim
un viitor solid pentru noi și pentru generația viitoare,
ale cărei baze suntem, fără să ne cunoaștem trecutul și
fără să conștientizăm în ce măsură ne influențează el
sau nu, independent de voința noastră.

Un lucru necesar pentru a putea construi un
viitor cu o conștiință împăcată este cunoașterea trecu-
tului țării noastre, cu părțile lui bune și mai puțin bune. 

Chiar dacă generația tânără nu a trăit în pe-
rioada comunistă și nu a fost în centrul evenimentelor
sângeroase din anul 1989, ea trebuie să se întrebe con-
tinuu și să facă tot posibilul pentru a afla cât mai multe
despre acea perioadă, conștientizând astfel avantajele,
cât și dezavantajele societății actuale.

Perioada comunistă a reprezentat în esența ei
transformarea unei întregi societăți, transformare care
a avut un impact deosebit și pentru generațiile ce au
urmat.

Instaurarea treptată a regimului comunist în
România anilor 1944-1947  sub presiunea sovieticilor,
avea să pregătească terenul pentru o modificare com-
pletă a mentalității țăranului român și a întregii
societăți. Ghidată de  principiul central: “Fiecare după
puteri, fiecăruia după nevoi”, ideologia marxistă  a dus
la abuzuri inerente înfăptuite de cei aflați la putere,
care au acționat în favoarea statului și mai puțin în fa-
voarea națiunii.
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se puteau exprima. Astăzi noi nu facem decât să îi
compătimim pe ceilalţi deoarece, pentru noi, comu-
nismul nu este decât o parte componentă a istoriei
noastre, o formă de asuprire a populației în vederea
unui trai favorabil pentru membrii înalți ai partidului
și de inoculare a ideii conform căreia cei de la putere
sunt mereu cei care au dreptate. Comunismul rămâne
în mințile noastre asemenea unui ciocan pe care îl fo-
loseau conducătorii pentru a-și zdrobi dușmanii. Cine
erau dușmanii?  Dușmanii poporului erau toți cei
nemulțumiți de traiul pe care îl aveau și de sistemul
de guvernare căruia i se opuneau categoric. Astăzi,
acești foști dușmani ai comunismului sunt cei de la
care am învățat ce a însemnat această perioadă întu-
necată a istoriei țării noastre.

Stoparea ascensiunii comuniste a favorizat
ameliorarea stării de degradare socială prin care a tre-
cut țara noastră. Deși agravarea situației a fost oprită,
efectele comunismului și evenimentele nu pot fi igno-
rate sau uitate deoarece sunt esențiale în  formarea și
dezvoltarea societății românești actuale a cărei bază
este tocmai perioada comunistă. 

Cu siguranță societatea a evoluat categoric din
toate punctele de vedere în urma anului 1989. Dezvol-
tându-se însă pe o bază comunistă care nu a fost înde-
părtată la timp, au rămas numeroase carențe în
dezvoltarea întregului sistem românesc. Valorile care
au lipsit societății în perioada comunistă au fost asi-
milate rapid, însă într-o ierarhie care a devenit pe par-
curs dezechilibrată. Trecerea la democrație fără
îndepărtarea urmelor comunismului a împiedicat dez-
voltarea țării independent de evenimentele care au fost
odată și reîntoarcerea noastră constantă în trecut pen-
tru a căuta posibile cauze ale dezechilibrelor actuale.
Au rămas în urmă criticii constanți ai acelei perioade,
dar și țăranii simpli cărora le lipsește asigurarea unui
trai de pe o zi pe alta, fie el un trai precar, plin de ne-
ajunsuri.

Nostalgia vremurilor trecute îi cuprinde cu
siguranță pe toți. Unii își doresc ca vremurile în care
a avea o pâine, câteva ouă, lapte și ulei pentru o viață
fericită să se întoarcă. Alții însă, victime ale închiso-
rilor comuniste, îi mulțumesc zilnic lui Dumnezeu
pentru trecerea acelei perioade. Noi însă nu putem
simți tot ce simt predecesorii noștrii când aud cuvântul
“comunism”. Putem doar să conștientizăm că avem o
întreagă viață înainte pentru a schimba sau a
îmbunătăți societatea în care trăim, ghidați fiind de

ideea că posibilele urmări ale comunismului în men-
talitatea actuală trebuie folosite în favoarea noastră.

Cu siguranță trebuie să renunțăm la a mai trăi
în trecut pentru a ne concentra atenția asupra
realităților semnalate de generația prezentului, însă nu
trebuie să ne uităm trecutul.

În concluzie, aproape jumătate de secol în care
țara noastră s-a aflat sub controlul comunist nu poate
fi trecut cu vederea în 24 de ani și nici ignorat. Anti-
teza între trecut și prezent pe care involuntar o accen-
tuează fiecare dintre noi, rămâne punctul de referință
pe care îl aducem în prim-planul perioadei contempo-
rane. Existența noastră rămâne relativă indiferent de
sistemul politic trecut, sau actual. Cu toate acestea,
sunt foarte importante creșterea și menținerea intere-
sului pentru cunoașterea istoriei comuniste a țării
noastre.

Fără cunoașterea unei identități colective tre-
cute, nu ne putem forma o identitate proprie, în funcție
de care să ne ghidăm întreaga viață.

Este foarte greu de spus cât de important ră-
mâne patriotismul într-o lume contemporană, supusă
dezintegrării sociale. Tinerii ignoră trecutul fără a
conștientiza importanța lui în formarea ca individ, fapt
ce duce la o pierdere parțială a dragostei și respectului
față de țară, fără de care societatea nu poate progresa.
Tot ceea ce a lipsit cu desăvâșire în perioada comu-
nistă a fost asimilat rapid și transformat nevoilor ac-
tuale. Libera exprimare și traiul lipsit de îngrădiri
sociale au fost dorințele permanente ale victimelor pe-
rioadei comuniste. Deși libertatea a devenit una dintre
valorile fundamentale ale societății actuale, folosită
inutil ea poate afecta progresul nostru social și moral.
De aceea suntem datori să luăm atitudine și să folosim
libertatea pe care o avem pentru a construi o societate
așa cum ne-o dorim, desprinsă de efectele pe care le-
a avut sau le are în continuare perioada comunistă asu-
pra noastră.

Dorința de schimbare a societății moderne
poate fi valorificată prin implicarea noastră ca cetățeni
activi în tot ceea ce ține de viitorul nostru și, implicit,
al țării noastre. Să fim patrioți în amintirea vremurilor
trecute și să nu încetăm niciodată să ne întrebăm: “Ce
înseamnă comunismul pentru mine?” pentru a învăța
să apreciem libertatea și avantajele pe care aceasta ni
le aduce.

Bibliografie:
Neagu Djuvara - “O istorie povestită celor tineri”

Florin Constantiniu - “Istoria românilor”
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Eseul a obținut marele premiu la Concursul național de 

proză scurtă “Gib Mihăescu” desfășurat la Drăgășani, jud. Vâlcea

[...] Nu reacţionasem aşa cum mi-am dorit.
Deşi ştiam că e posibil să fie lume pe corabie, deşi
gândeam că o să acționez ca un  erou, cum îmi propu-
sesem, sfiala învinse. Am rămas ca fără limbă în faţa
marinarului, iar când a coborât podul, nu am sărit în
apă şi nici nu am scăpat înotând. Cu toate acestea, nu-
mi părea prea rău. Propriile mele greşeli erau răscum-
părate de ceva ce-mi ridica perspectiva unei prietenii
demne de ambiţiile pe care le croisem. 

Îndată ce am ajuns acasă, am început să caut
cartea cu pricina. Poate că nici nu o aveam sau era o
carte de la bibliotecă, dar nu în asta consta nerăbdarea
mea, ci în a-i scrie cât mai repede domnului Aron. Ca
nicio altă persoană întâlnită până acum, pe el îl sim-
ţeam mare şi binevoitor, dar cel mai curios, mă sim-
ţeam confortabil în compania sa.  Nu deseori mă
simţeam relaxată alături de celelalte persoane din viaţa
mea şi acum să apară acest străin cu care eram în lar-
gul meu! Cu siguranţă putea să-mi devină prieten! Ast-
fel gândind, întorceam pe dos cămăruţa (aveam una
numai pentru mine, căci eram singură la părinţi). Din
când în când priveam dincolo de ferestrele mele mici,
cu ramă subţire şi surâdeam. Problemele de mai în-
ainte legate de caracterul meu nu mă mai preocupau,
puteam fi cea mai morocănoasă tânără fără să-mi pese

cât de puţin! Toată atenţia mea era concentrată asupra
a ceea ce voi scrie, căci un autor şi numele unei cărţi
nu erau suficiente pentru începerea unei corespon-
denţe. Deşi căutasem cartea până la miezul nopţii, era
de negăsit. Nicio copertă nu se asemăna cu ce-mi
aminteam, nicio frază din vreo carte răsfoită nu aducea
căutatul subiect în discuţie. Ce-mi mai rămânea de
făcut? Să spun că n-am găsit-o. După două zile, puse-
sem scrisoarea într-o cutie poştală mică şi galbenă.
Eram mirată, căci adresa pe care mi-o dăduse era dintr-
un oraş mare de tot; se pare însă că s-a întors, dat fiind
că nu l-am mai văzut de atunci.

De când am trimis scrisoarea, mica mea viaţă
s-a umplut de nelinişte. Dacă la școală rezistam mai
uşor şi gândul îmi era fixat pe diverse activităţi, atunci
acasă eram mai mult decât nerăbdătoare. “A venit
poșta? Dar acum? A venit vreo scrisoare cât am fost
plecată după morcovi? Oare mi-a dat adresa bună?”
Astfel s-au scurs vreo săptămână şi câteva zile, până
când aşteptata scrisoare veni. Şi, odată cu ea, am în-
ceput cea mai plăcută corespondenţă pe care am pur-
tat-o vreodată. Iată scrisoarea:

Dragă fată, 
Puteam să jur că nu vei găsi cartea şi asta nu

numai pentru că păreai să fii o copilă tare neîndemâ-
natică (te rog să nu mi-o iei în nume de rău). Eu cred
aşa: că orice se întâmplă stă în voia haosului. Dato-
rită lui, te-ai urcat pe corabie hai-hui, datorită lui e
soare acum, când scriu, îi poţi datora ce vrei. Ei, con-
trar a ceea ce ai crede tu, haosul are şi el un Dumne-
zeu. Haosul e ordinea dinainte de ordine. Şi spre
deosebire de ce trăim noi, de viaţa asta impropriu nu-
mită <<ordonată>>, cu haosul poţi lega un contact.
Oamenii care fac asta sunt ai absolutului şi ei pot face
unele chestii. Să nu te superi că-ţi zic astfel de lucruri
fără să te cunosc, dar te cunosc de fapt.

Aşadar, ştiu că ai nevoie de îndrumare. Iar eu
o să-ţi fiu călăuză, mâna dreaptă şi prieten. 

Şi te rog să nu-mi mai spui <<domnule>>, nu
sunt bătrân, sunt un student.

Să ştii, de altfel, că ce numeşti tu ciudăţenii
sunt punţi între noi și haos.

Îndatoratul tău, Lev Aron

Post Mortem

grafica: Diana Mitrea
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Ce mi-a provocat această scrisoare este

aproape inimaginabil pentru cei care nu au primit la
rândul lor o scrisoare de la Lev Aron. Întâi, bucuria că
a ajuns la mine, apoi teama de cele ce mi s-au spus în
ea. Nu era o teamă propriu-zisă, cât nişte fiori fantas-
tici, pe care îi simţim atunci când supranaturalul vine
în discuţie. Putea însă să nu fie vorba de nimic supra-
natural cât despre imaginaţia unui tânăr mucalit. Ce
fată de vârsta mea nu are nevoie de îndrumare? Totuşi,
părea serios. Nu ştiam! Nu ştiam nimic despre el, iar
cât am aflat, aproape că nu am înțeles. În ciuda raţiunii
doborâte, încrederea mea în “conaş” creştea cu fiecare
gând pe care i-l atribuiam. Spre exemplu, îmi spusese
că era soare când îmi scria. E o dovadă de apropiere
evidentă. Şi cum să nu-i spun “domnule” dacă e stu-
dent? Cu atât mai mult vedeam cum că s-ar fi cerut un
astfel de apelativ. Pentru mine să fii student era ceva
aproape la fel de uimitor ca lucrurile despre care îmi
vorbea. Nu părăsisem vreodată împrejurimile, iar
“universitate” suna foarte bine pentru cineva ca mine,
dintr-o familie mică, la fel ca oraşul, cu cunoştinţe
medii, cu relaţii mai puţin de-atât, dar cu o dorinţă atât
de mare de a cunoaşte?

Cât despre ideile legate de haos, le-am asimilat
înfometată. Erau simbolice şi  puternice, în ciuda sim-

plităţii lor. După două sau trei zile, când înţelesesem
pe cât posibil, am început să-mi scriu răspunsul, mân-
dră că port o asemenea corespondenţă. Dar cel mai
mult mă mira că se numise “îndatorat” în faţa mea. De
ce oare? 

Aşa ajunsesem să primesc regulat câte o scri-
soare a cărei conţinut îmi răsturna parcă prisma prin
care vedeam. Desigur că răspundeam pe cât de com-
petent puteam, dar mi se părea că niciodată nu mă
apropii de ceea ce primeam de la Lev Aron.  Dacă şi
înainte eram mai mult decât o visătoare, acum nu mă
mai puteai prinde ancorată în viaţa de zi cu zi nici
măcar câteva ore pe zi. Gândurile îmi erau parcă în
construcţie, iar mintea, un şantier.

De obicei, într-o corespondenţă, persoanele îşi
ocupă mutual şi tăcut unul, rolul de învăţător, iar al
doilea, rolul de novice. E de prisos să numesc cine era
cine în cazul meu şi al lui Lev, pentru că aş sublinia
ceva deja evident. Îmi scria: “Tu eşti mică şi nu ştii
încă, dar viaţa e formată din suficiente drame, puţine
momente de satisfacţie ori fericire, dar restul? În res-
tul timpului trăim sec şi placid. De aceea este impro-
priu spus <<trăim>>. Noi suntem întocmai
animalelor fără discernământ, ghidate numai de frică
şi de instinctul de a se strecura pe lângă subiect ori în
funcţie de caz, primejdie. Impropriu este spus şi <<ca
nişte animale>> pentru că nu suntem mai mult de
atât. Suntem numai specia dominantă de pe o planetă
toată praf şi pulbere, toată. Ca dovadă a ceea ce afirm
stă tocmai societatea în care trăim, în care ne lăfăim
întocmai gândacilor în gunoi. Nu mă înţelege greşit,
dragă, ba chiar iartă-mi stilul de a scrie aşa de stân-
gaci, mie îmi plac oamenii şi îi iubesc. Îi iubesc aşa
cum un câine îşi iubeşte semenii şi cum un om iubeşte
un câine şi oricum.  Însă, din păcate, oamenii nu sunt
câini, sunt oi proaste şi niţel murdare. Gândeşte-te
cum arată oile unui cioban neglijent, care îşi pierde
serile de duminică la crâșmă şi  gândeşte-te la starea
de mizerie a animalelor lui. Priveşte apoi spre ciobă-
naşul cu sumanul alb, mirosind a lapte şi lână de miei
şi spre mioarele sale mai blânde parcă, la câinii lui,
ai spune, mai îngăduitori. Nu eşti şi tu de părere că
noi, ca umanitate, suntem în aceeaşi situaţie? Nu gă-
seşti că, sub îndrumare nepotrivită şi cel mai nepri-
hănit prunc devine un demon al materialismului şi al
desfătării? Ciobănaşul nostru nefast e chiar societatea
în sine. Aşa cum bietul oier suferă de patimile beţiei
şi zace în mizerie, aşa şi societatea îşi bazează teme-
liile pe niște valori nule, atât de viciate! Oricine se
naşte în ea, se va molipsi de păcatele celui de lângă
el şi  iată-ne pe toţi bolnavi. Iată ce soartă avem noi.

grafica: George Alexandru Pîrlog
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Iată fata mea, iată de trei ori! Cât de jos să ne mai
scoborâm ca să schimbăm direcţia zborului nostru?
Blestemat fie bietul nostru zbor făcut din bătăi frânte
şi de aripi dezgolite...

Îţi spun că numai în haos vom atinge izbânda;
căci haosul este ordine, iară ce numim noi ordine e
mai rău decât hazardul, e o prefăcătorie!  Uite, spune
şi tu: în ciuda legii care impune să nu omori un alt om,
cine trebuie să omoare, o va face; cine va vrea să fure
o va face oricum. Pedepsele sunt de formă, căci cine
suntem noi să socotim cine are de plătit cui şi mai ales
cât? Niciun criminal nu se sinchiseşte de ele. Oameni
buni vor exista mereu. Ei, şi aici intervine ceea ce tre-
buie să apere legile date de om: mioarele. Dacă n-ar
avea un câine pe care să-l urmeze, ce-ar face? Spune,
copil frumos! Nu-i aşa că s-ar bulversa atât de rău
încât, bietele, ar pieri? Dar cine le-ar rămâne în
urmă, cine altcineva decât cei demni şi buni? Ideală
ar fi o societate numai a lor, dar mă tem că n-am
ajunge la ea nici în mii şi mii de ani, nu umani, ci dum-
nezeieşti! Aşa că mioare au fost, altele se vor naşte.
Spre deosebire de cele dinainte însă, ele se nasc într-
o societate nouă, pusă la punct de minţile şi chiar ini-
mile luminate. Şi nu una aleasă la voia întâmplării
ordonate... Iartă-mă copilul meu, că-ți pun o astfel de
întrebare drastică şi poate plină de bruscheţe, dar nu
e mai bine să renunţăm acum la legi?”

Cum să nu te frapeze un asemenea discurs?
Aproape că mi-l imaginam (“aproape” pentru că figura

sa mi se cam ştersese din minte, cu excepţia câtorva
trăsături) cum declama tot ceea ce-mi scrisese. Şi ce
mod de adresare! Nu puteam şi încă nu pot să înţeleg
dacă şi în ce fel îi eram dragă; ca un copil mic, neştiu-
tor? Ca o soră pe care să o înveţi lecţii de geometrie şi
franceză? Ori, roşeam când mă gândeam, ca pe o ibov-
nică?

Cât despre idei, îmi răsturnau parcă lumea. Pe
zi ce trecea, aşa cum au trecut şi ce-a rămas din vară,
şi toamnă şi iarnă, deveneam o alta. Nu mă schimba-
sem radical, iar dacă te-ai lua după ce zic cei din jur,
deloc. Dar dacă mi-ai putea da părul la o parte şi te-ai
uita sub arcadele capului meu, ce-ai vedea? Fragil con-
turatele idei despre lume, şi aşa creionate într-un mod
bizar, devin un labirint demn de grădinile nobililor en-
glezi! Desigur, la fel de complex ca formă, dar cu si-
guranţă nu la fel de simplist când venea vorba de
conţinut!

Ce mă chinuia teribil însă era că nu ştiam
nimic! Desigur, câştigasem un prieten, atât ştiam. Dar
de ce îmi zice ce îmi zice, felul în care l-am cunoscut
şi lucrurile relativ bizare pe care le-a făcut atunci, sau
dacă şi el mă considera prietenă, mă copleșeau. Între
lucrurile măcar puţin logice din toată povestea mea nu
era nici o legătură. Altminteri, schimbarea îmi făcuse
bine. Însă mai bine ar fi dacă ai putea ordona inimii şi
mai ales aceleia de tânără fată să nu cadă măcar pu-
ţintel în iubire. Când vreo parte din frumosul chip al
studentului se ştergea, îmi lăsam imaginaţia (care de
altfel nu-mi lipsea deloc) să-şi facă treaba. Şi astfel m-
am trezit că trebuia să aflu. Voiam să aflu! Aşa că
aproape inconştient, visele de zi îmi zburau din ce în
ce mai des spre oraşul lui Lev, de care şi aşa îmi po-
vestea atâtea. Până să conştientizez ce făceam, aveam
deja un plan. Le-aş fi zis părinţilor că vreau să mă duc
pentru o anumită perioadă de timp la o cunoştinţă, o
oarecare fostă colegă căreia îi mai împărtăşeam din
singurătatea mea. După ce se mutase în nord, nu prea
mai ţinusem legătura. Dar ai mei ştiau suficient de pu-
ţine despre relaţia noastră de prietenie încât să fie ceva
plauzibil. Urma să iau bani, suplimentar faţă de ce mi-
ar fi dat ei pentru călătoria în nord, dintr-un mic scrin
unde îşi ţineau ei economiile şi să-i pun la loc pe par-
curs, ceea ce ar fi funcţionat pentru că nimeni nu
umbla acolo decât cine ştie cum.  Lui Aron urma să-i
zic că am o treaba în oraşul lui şi, cât de subtil pot, să
sugerez că mi-e frică să stau în hanuri cu necunoscuţi.
Era îndrăzneţ, era o aventură cum unii “oameni-oaie”
nu trăiesc în toată viaţa, dar era un plan.

Aveam un plan. [...]

grafica: Ana Maria Gâdea



84 REVISTA NOASTRĂ nr. 41/42

PREMII  CNU

Eliza

Cristina Iliescu
Eseul a obținut Premiul I la Concursul național de 

proză scurtă “Radu Rosseti” desfășurat la Onești, jud. Bacău.

[...] Peste nu foarte mult timp au ajuns la ma-
halaua unui târg. Umerii fetei se contractaseră încât
părea învelită în părul ei lung și arăta ca o sirenă spe-
riată.  Asculta de două ori mai atentă la zgomotele
acum destul de evidente, spre deosebire de companio-
nii ei. Cu excepția faptului că bărbații și-au scos din
cufere și pus pe cap pălăriile înalte, negre, cu boruri
late, nimic nu le schimbase dispoziția, fiind prinși la
fel de mult ca și înainte de discuția lor. Mogoș spuse:

- Cum te cheamă, copilă? fata însă nu răspunse
nimic, lăsând ochii în jos. Dădu din cap. Dacă nu vrei
să ne spui, lasă, continuă el. Trebuie dar să iei aminte
că noi vom face o cântare prin locurile astea. Dacă vrei
să stai cu noi, ori ai pe cineva aici...? Din nou, nu veni
niciun răspuns, așa că Mogoș găsi mai cuviincios să o
lase în pace.  

În curând, când aproape se lăsă întunericul,  au
ajuns într-o vale, la un han lung  ca un hambar. Deși
acolo trăgeau de obicei drumeții, acum se ținea o
nuntă.  Toţi s-au dat jos din căruță, mai puțin Roca,
care rămăsese cu fata. Îi spuse blând:

- Cum te cheamă, draga mea?
Atunci fata răspunse:

- Eu sunt Eliza.
- Eliza dragă, noi vom cânta aici, cum a zis și

Mogoș, prietenul nostru mai mare. Rămâi cu noi peste
noapte și mâine vom vedea de-a cui ești și ce-o să
facem cu tine, bine? Lumina îi cădea femeii pe chip și
Eliza observă reflexele roșii din părul ei, ca și în ochii
accentuați de o sclipire ștrengară și de o privire blândă.
După o pauză, Roca continuă: Dar tu ce știi despre
tine?

- Habar n-am, așa că Roca râse uşor în aerul
de’nserare și o luă pe fată de mâini după ceilalți în han,
gândind că este atinsă după ce i s-a întâmplat.

Raze portocalii încă mai intrau pe geamurile
înguste și lungi în care se vedeau urmele unor stropi
de ploaie.

- Bica! strigară Denes și Chedveșa sărutând o
hangiță mică și robustă pe amândoi obrajii.  Ființa
aceasta cu nările largi avea în ea ceva blând,  ca o vită
bună. Neașteptat de ageră însă, sări imediat din brațele
prietenilor ei și se întoarse plină de cofere cu vin. Veni
mirele, veni și mireasa, o țărancă cu dinții lungi, îm-

bracată cu o rochie pe alocuri peticită, probabil dată
din mamă în fiică, însă care îi venea bine, veni, în fine,
tot alaiul.

Lângă un perete, Eliza stătea pe un scaun cu
picioare lungi. Din ceea ce distingea Bandi însă, prin-
tre toți oamenii, buzele întredeschise ale fetei tremurau
spasmatic. Lumina azurie îi lumina fruntea palidă, de
sub care i se desprindeau ochii de o expresivitate mată,
holbaţi mereu şi mereu în zare.

- Ia, Săbădușule, d-aici! îi îndesa Denes o cană
mare cu vin sub nas băiatului.

- Stai, omule! spuse băiatul luând cu înghițituri
mari și murdărindu-și cămașa. Stai că-mi iau eu. Și
văzu pe Eliza printre nuntași. Stătea pe acelaşi scaun
înalt, privind în gol și respira pe gură, întâi deschi-
zând-o a zâmbet, apoi a căscat. Repetă ticul acesta, de
om care se îneca cu ceva până când Bandi o pierdu din
privire.

Când s-a adunat tot alaiul încropit din târgoveți
ori țărani murdari de noroi, purtând iz de pește în bie-
tele lor haine de duminică, atunci și lăutarii și-au în-
ceput cântul. Halal târgoveți erau!  Dincolo de ceea ce
ieșea din mâinile, gurile lor și dibla lui Mogoș, vocile

grafica: Diana Mitrea
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hala de târg. De afară, aproape că nu mai venea lu-
mină, însă o mulțime de lumânări mici de seu se
aprinseră ca la comandă de sub mâna grăsună a Bicăi.
În scurt timp se instală veselia. După primele cofe po-
tolite, urmară înghițiturile gâlgâite, chiuiturile și dan-
sul împiedicat al bărbaților la chefuri. Picioare subțiri
îmbrăcate în pantaloni largi de stofă spălăcită, care fu-
sese odată neagră, și curele prea lungi îmbrăcau
aproape fiecare om. Cămășile, largi și ele, apretate,
care se desfăcură una câte una la primii nasturi, le în-
tregeau uniformele de nuntași. Muzica șerpuită a pro-
tectorilor buni și înroșiți de soare ai Elizei, curgea de
la trup la trup și inimă la inimă cu zâmbetele și gurile
arcuite ale acestora cu tot. Bandi însă își plimba în-
cruntat degetele subțiri cu unghii netăiate,  peste cor-
zile unei harpe mititele, cât s-o ții pe palme, atât de
nepotrivită cu ce era în jurul ei. Dar când se oprea pen-
tru a privi pe Eliza, parcă se rupea ceva în muzicalita-
tea brutală, iar vreun târgoveț striga:

- Cântă cioară, ce stai? Ori ai obosit înainte de-
nserare? atunci Bandi Săbădușul își continua mișcările
fine de-a lungul corzilor subțiri, nu înainte să-i arunce
omului o privire plină de însemnătăți neplăcute la auz,
iar zgomotele sale fine continuau parcă să întregească
muzica brutală a celorlalti lăutari. Cât de nepotrivit era
să-l numești pe băiatul acela bălai cu coroană de bronz
roșu pe frunte astfel! Pe scaunul ei cu picioare lungi
de lângă tejghea, stătea fata. La capul Elizei era făcută
o piramidă de mere făinoase ca cele de pe tarabele din
piețele mari de oraș, iar în jurul ei se adunaseră o gră-
madă de femei din sat care o ascultau cu bărbia în
mână și cu un deget petrecut pe deasupra buzelor
strânse, până la nas. Vorbea zâmbind și dacă n-ar fi
știut ce i s-a întâmplat, ai fi spus că se comporta de-a
dreptul normal. Avea gesturi moi, cu mâini înclinate
și degete frumoase răsfirate prin aer
și închidea ochii blând a bunic care
spune o poveste. 

- Omul spânzurat venea... se
distinse dintre toate zgomotele, gla-
sul fetei. Ce dracu era asta, gândea
Bandi? Încerca să se apropie, să audă
și el, însă mesenii nu erau încă beți
îndeajuns ca să-și facă harpa să tacă,
iar dansul miresei, momentul după
care se trecea la cântece de inimă al-
bastră, era încă prea îndepărtat. Așa
că se multumi să-și continue cânte-
cul, strângând aci din ochi, aci
mișcând gâtul pe ritmul ținut de
Mogoș.   

Sângele din vinele-i verzi cu putrezi-
ciune repezea...

***
Corpurile moi se izbeau între ele, iar camera

lungă a hanului mirosea greu. Denes îl trase pe băiat
de umăr afară, desprinzându-l din moleșeală. 

- Lasă porcăria aia, îi spuse fratele său de
cruce, arcuind bărbia spre mica harpă. Dă-o, dă-o
`ncoace...pune-o jos și ascultă, Săbădușule, la fratele
tău. Eu, când eram ca tine, tinerel, continuă Denes
boem sugându-și obrajii în jurul unei țigări de foi, nu
cunoșteam ce-i amorul... pronunță cuvântul „amor” cu
buzele rotunde, apoi sorbi din cana sa cu vin. Dar când
am aflat...  

- Băiatule, te-ai îmbătat...
- Lasă tu astea, ascultă aici...ascultă. Așa. Și

era o fată frumoasă, Ana, o mâncai cu ochii. Asta în
mahala, la Barieră. Păi mă copile, ce știi tu ce-i fe-
meia?

- Ce-mi spui copile, parcă ai fi nu știu ce bă-
trân?

- Sunt pe dinăuntru, spuse  și privi în cerul de
catifea negricioasă. Așa, acum ce vreau eu să-ți zic e
că... stai. Bea din asta, zise și îi îndesă cana sub nas
din nou. De data asta Săbădușul bea cu poftă.

- Dă-le dracu pe femei, spuse Bandi scuipând
uscat în praf. Bica, adă o cofă!

- Stai, frate! răspunde Denes râzând și luându-
l pe băiat de după umeri. Denes părea că fusese un
pion pe tabla mahalalei bucureștene. Era ușor să ți-l
închipui peste cuțitari și haimanale, pomenit în cânte-
cul lăutarilor numai la voia sa. Nu cu atât de multă
vreme în urmă, fuse amant și vagabond mândru, cu
mustața blondă și păr dat pe spate, așa cum îl mai

grafica: Adriana Puțaru
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poartă și în clipa de față. Hotărî că viața îi întindea dar-
nică aventuri mai mari de atât, lui, o haimana ideală,
așa că învăță să cânte la mandolină, își luă sora și plecă
cu prietenul său, Mogoș. Plecară să cutreiere lumea.
Cei doi fraţi de cruce începuseră să vorbească sub cer
de noapte văratică, peste aburii de vin roșu ca miezul
de sfeclă, filozofând rudimentar despre dragoste și
femei.

- Că n-am văzut eu cum te uitai la fata pe care-
am găsit-o!

- Nu, cred că făcea ceva...
- He, ce nu fac femeile...femeile astea...

În fine, încurajat de cănile generoase ale Bicăi și de
către Denes, băiatul intră în han convins să vadă pe
Eliza.

Înăuntru, soțiile dansau hore rapide, cu pulpele
scurte săltate de pe podeaua nelăcuită. Corpurile lor
mici, mirosind a femeie, emanau căldură. În mijlocul
lor, Fodor își mânuia fluierul ca un maestru la încura-
jările lor, în timp ce restul țiganilor cântau aproape de
urechile celor istoviți de la mese. În centrul tuturor,
stătea nebunul înconjurat de soții cumsecade. Bandi
intră, făcându-și cale spre Eliza. Când ajunse în fața
ei, o privi drept, însă n-avu timp pentru a spune ceva,
căci fata, trăgându-l de încheietura mâinii stângi, îi
zise: - Hai după mine!

Urcă condus de fată pe o scară strâmtă, ca o
cochilie de melc, ce ducea la încăperile de sus. Pe co-
ridorul îngust, ușile lăcuite stăteau presărate printre
pereții proaspăt vopsiți. Eliza scoase un suport de chei
rotund, de pe care alesese una lungă, aparent asemă-
nătoare cu celelalte și deschise a doua ușă de lângă
scări. O cameră cu tavan jos, inundată de o lumină al-
bicioasă în care era doar un pat mare cât o treime din
toată încăperea și un dulap din nuc cu sertare, le apăru
înainte. Eliza se lăsă pe pat iar Bandi se simți îndemnat
să facă la fel. 

Fata îi trecu degetele pe frunte, apoi prin păr.
Privirea obosită a băiatului, cu ochii întredeschiși, fixă
pe salvată. Întinzându-și bărbia mică și obrajii subțiri,
Eliza zâmbi și spuse:

- Omul spânzurat... și îi trecu mâna prin plete.
Afară, greierii cântau monoton, sub ei nuntașii făceau
zgomot banal, însă pe Bandi îl cuprinse un fior. I se
părea o nedelicatețe să o întrebe despre omul spânzu-
rat. Spre norocul lui însă, fata continuă singură.

- Omul spânzurat se ridica deasupra apei...
- Omul spânzurat, fata mea, spuse galeș băia-

tul, nu are cum să fie spânzurat deasupra apei. Este
imposibil să atârne frânghia de ceva și mai ales să își

pună gâtul în ea...
- Nu m-ai înțeles și mă crezi nebună! Uite-l, e

la fereastră. Dragostea se scurse din sufletul lui Bandi
ca stropii de apă și lăsă loc unei mirări. Îi fu prea frică
să privească unde i s-a zis.

- Spune-mi despre tine, fato...
- Omul spâ...
- Lasă omul... omul spânz... înecat! Spune-mi!
- Habar n-am. Habar n-am cum să spun. Oa-

menii sunt ca geamurile.
Bandi avea impresia că fata aiurează. 
- Uite, imagineză-ți că stai în spatele unui

geam curat și că în fața lui e un soare puternic.
Nu vezi geamul, nici lumina, ci numai ce se

află dincolo de el, adică forme și fapte. Întocmai oa-
menilor neciobiți: nu cuprind deloc reflexii de lumina
înăuntrul lor, ci le lasă să treacă, iar ei rămân la fel de
șleampeți pentru totdeauna. Acum gândește-te că iei
un ciocănel și îl lovești de sticla din care, oricât de
spartă, nu cad cioburi. După primele bătăi, sticla se în-
trepătrunde cu lumina, ce sălășluiește acum între cră-
pături, spuse fata surâzător, și în acest timp o briză de
aer răcoros veni de după perdele spre genunchii lor.
Ce frumos s-ar vedea peisajul de afară încadrat de
dungi, linii de lumină! Lumină! Ca misterul învelit ici
și colo de adevăr! Dar dacă continui să spargi sticla,
geamul va deveni mat de la atâta lumină, să nu mai
vezi nimic dincolo... Astfel sunt oamenii încețoșați de
idei, mai mult decât atât, de idealuri... continuă fata,
mohorându-se din ce în ce. Mai vezi tu ceva dincolo
de un geam fărâmițat? Nu! Asta pentru că geamurile
alea își țin mintea închisă...

- Și asta ce...
Din gura rotundă a fetei începu să curgă apa.

Era o apă translucidă și vag albicioasă, nu ca o șuviță,
ci ca și cum ar fi avut-o deja în gură. Eliza se ridică în
capul oaselor, udându-și ia albă. Bandi deveni palid ca
o stafie, abandonând lumina imediat. Nu înțelegea ce
se întâmplă. Vru să fugă, însă simțurile îi erau
încețoșate. Podeaua era acum udă. Fata era vădit ne-
bună. I se desprinse din colțul gurii un strop de apă și
un zâmbet ștrengăresc.

- Ce s-a întâmplat? întrebă buimăcit.
- Nu mă crezi ce zic? Dar mă jur!
- Eliza, ce e asta?
- Mă jur, Dumnezeu în jurământul meu este!
Îl înșfăcă pe Bandi de gât cu ambele brațe și

sări pe geam. Căzură pe niște  căpițe cu iarbă și scă-
pară nevătămați. Din zori, se revărsa timid lumină al-
bicioasă, spre care Eliza începu să alerge. Râdea,
frumoasă și sănătoasă, ca și cum nimic nu s-ar fi în-
tâmplat. [...]
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Premiul catedrei de limba și literatura română “Ion Diaconu”
Cristina Stancu - XII F – acordat de prof. Maria Zgăbârdici

Premiul catedrei de limba şi literatura latină “Iulian Ștefănescu” 
Raluca Ciolcă – XII F – acordat de prof. Elena Soare

Premiul catedrei de limba şi literatura germană “Dimitrie Papadopol” 
Ana Nedelcu – XII C – acordat de prof. Pogan Laura

Premiul catedrei de limba şi literatura engleză “Dimitrie F. Caian” 
Raluca Ciolcă – XII F – acordat de prof. Luminița Ciocâldău

Premiul catedrei de limba şi literatura italiană  “Leon Kalustian” 
Adriana Hrubaru – XII G – acordat de prof. Crenguța Stanciu

Premiile speciale acordate
absolvenţilor promoţiei 2009-2013

Premiul catedrei de matematică “Constantin Diaconescu”
Vasile Pîrvu – XII C – acordat de prof. Mirela Pîrvu

Premiul catedrei de științe “Liviu Librescu” 
Oana Dragomir – XII C – acordat de prof. Sorin Bodaș

Premiul catedrei de chimie “Gheorghe Longhinescu”
Andreea Marcu – XII A – acordat de prof. Maria Dochia

Premiul catedrei de biologie “acad. Oscar Sager” 
Ionuț-Flavius Bratu – XII E – acordat de prof. Corina Ciucu

Premiul catedrei de biologie “Carol Nagler” 
Dan Tutoveanu – XII C – acordat de prof. Corina Ciucu

Premiul catedrei de informatică “Tudor Leu”
Ion Diaconu – XII C – acordat de prof. Marilena Oprea

Premiul catedrei de geografie “Simion Mehedinți” 
Andrei Gâștescu – XII C – acordat de prof. Aneta Popa

Premiul catedrei de istorie “C.C. Giurescu” 
Cristina Stancu – XII F – acordat de prof. Carmen Atarcicov

Premiul catedrei de socio-umane “Ion Larian Postolache” 
Alina Ochean – XII G – acordat de prof. Diana Giurgea

Premiul “Duiliu Zamfirescu” pentru activităţi extra-şcolare
Mădălina Bari – XII C - acordat de prof. Angela Sîrbu

Premiul pentru jurnalism “Petrache Dima”
Cristina Stancu – XII F – acordat de prof. Tiberiu Dima

Premiul pentru implicarea în proiecte și activități multimedia 
“Ion Mincu”

Răzvan Negoescu – XII C – acordat de prof. Romulus Buzățelu
Premiul “Emanoil Petruţ”

Andru Mocanu – XII C – acordat de prof. Cornel Noană
Premiul special „Educație permanentă”

Marius Chiper – XII B  – acordat de prof. Cornel Noană
Premiul catedrei de educaţie fizică şi sport “Zigmund Lupu”

Diana Gonciar – XII  C– acordat de prof. Viorel Paizan
Iulian Jugaru – XII  B – acordat de prof. Viorel Paizan

Şefa Promoţiei 2009-2013
Raluca Ciolcă – XII F
acordat de prof. Cornel Noană
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Rezultatele obţinute de elevii unirişti
la concursurile de matematică

Concursul Interjudețean “UNIREA”
Focșani, februarie 2013

Nedelcu Alexandru – clasa a V-a – premiul II
Băcioiu Mihnea – clasa a V-a – mențiune specială
Bercovici Vlad – clasa a V-a – mențiune specială
Tăbăcaru Nazarie Irene – clasa a V-a – mențiune
Tăbăcaru Robert – clasa a V-a – mențiune
Golea Ionuț – clasa a V-a – mențiune
Necula Ana – clasa a VI-a – premiul II
Mircea Andra – clasa a VI-a – premiul III
Naltu Mihai – clasa a VI-a – mențiune
Munteanu Adrian – clasa a VI-a – mențiune
Ciubotaru Răzvan – clasa a VIII-a – mențiune
Giuclea Amalia – clasa a VIII-a – mențiune
Pătrunjel Andreea – clasa a IX-a – mențiune specială
Tăzlăuanu Bianca – clasa a IX-a – mențiune
Olaru Paul – clasa a IX-a – mențiune
Palade Eugen – clasa a IX-a – mențiune
Munteanu Andrei – clasa a X-a – mențiune
Savin Lucian – clasa a XI-a – mențiune specială 
Chirana Daniel – clasa a XI-a – mențiune
Petrescu Alina – clasa a XI-a – mențiune
Pîrvu Vasile – clasa a XII-a – premiul I
Sima Paula  – clasa a XII-a – mențiune

Concursul Interjudețean “EUCLID”
Focșani, iunie 2013

Băcioiu Mihnea – clasa a V-a – premiul II
Bercovici Vlad – clasa a V-a – premiul III
Nedelcu Alexandru – clasa a V-a – mențiune
Grosu Viviana – clasa a V-a – mențiune
Tăbăcaru Nazarie Irene – clasa a V-a – mențiune
Mircea Ana – clasa a VI-a – premiul I
Necula Ana – clasa a VI-a – premiul II
Saulea Alessandro – clasa a VI-a – premiul II
Iliescu Andrei – clasa a VI-a – mențiune
Mihalcea Vlăduț – clasa a VI-a – mențiune
Saragea Paula – clasa a VI-a – mențiune
Burlă Alina – clasa a VI-a – mențiune
Maftei Andra – clasa a VI-a – mențiune

Concursul Interjudețean “C. CALUDE”
Galați, octombrie 2013

Băcioiu Mihnea – clasa a VI-a – mențiune 
Bercovici Vlad – clasa a VI-a – mențiune
Grosu Viviana – clasa a VI-a – mențiune
Micu Alexandru – clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Alexandru – clasa a VI-a – mențiune 
Tăbăcaru Nazarie Irene – clasa a VI-a – mențiune

Concursul Interjudețean “BĂLCESCU 150”
Brăila, octombrie 2013

Ivan Liviu – clasa a V-a – mențiune
Tăbăcaru Nazarie Irene – clasa a VI-a – premiul III
Grosu Viviana – clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea – clasa a VI-a – mențiune specială
Bercovici Vlad – clasa a VI-a – mențiune specială
Iorgulescu Diana – clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Alexandru – clasa a VI-a – mențiune
Mircea Ana – clasa a VII-a – premiul I
Saulea Alessandro – clasa a VII-a –  mențiune
Mateescu Cristina – clasa a IX-a – premiul III
Fudulică Răzvan – clasa a IX-a - mențiune
Vasile Nicolae – clasa a IX-a - mențiune
Năstase Vlad – clasa a IX-a - mențiune
Bogoi Andrada – clasa a XI-a - mențiune

Concursul “LUMINA MATH”
noiembrie 2013

Cernica Sergiu – clasa a V-a – mențiune 
Sava Nicolae – clasa a V-a – mențiune
Bercovici Vlad – clasa a VI-a – premiul II
Băcioiu Mihnea – clasa a VI-a – premiul III
Micu Alexandru – clasa a VI-a – premiul III
Nedelcu Alexandru – clasa a VI-a – premiul III
Tăbăcaru Robert – clasa a VI-a – premiul III
Tăbăcaru Nazarie Irene – clasa a VI-a – premiul III
Golea Paul – clasa a VI-a – mențiune
Grosu Viviana – clasa a VI-a – mențiune
Stan Alexandru – clasa a VI-a – mențiune
Mircea Andra – clasa a VII-a – premiul I
Necula Ana – clasa a VII-a – premiul I
Saulea Alessandro – clasa a VII-a – premiul I
Dumitru Tudor – clasa a VII-a – premiul III
Naltu Mihai – clasa a VII-a – premiul III
Bîțu Andrei – clasa a VII-a – mențiune
Burlă Alina – clasa a VII-a – mențiune
Cristea Liviu – clasa a VII-a – mențiune
Maftei Andra – clasa a VII-a – mențiune
Saragea Paula – clasa a VII-a – mențiune
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Rezultatele obţinute de elevii unirişti
la olimpiadele şi concursurile naţionale

în anul şcolar 2012-2013 
Premiul I 

Mădălina Robu (XI E)-  Concursul internaţional de neuroştiinte / Locul V la Olimpiada internaţională de
neuroştiinţe, Viena - prof. Corina Ciucu

Florin Mocanu (XI A) - Olimpiada de limba germană - prof. Laura Pogan
Flavius Scînteianu (XII E) - Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici - medalie de aur 

- prof. Cristinel Ştiru 

Premiul II
Ioan Adrian Toma (IX G) - Olimpiada de geografie - prof. Octavian Dragomir

Mădălina Blîndu (XI G) - Concursul de matematică aplicată Adolf Haimovici - medalie de argint 
- prof. Elena Iftimie 

Premiul III
Raluca Ciolcă (XII F) - Olimpiada de limbă engleză - prof. Luminița Ciocîldău 

Anca Suliman  (IX C) - Olimpiada de limba germană - prof. Laura Pogan 

Menţiuni
Cătălin Măric (XIA) - Olimpiada de geografie - prof. Mariana Pecetescu
Nicoleta Ochean (XIIF) - Olimpiada de economie - prof. Diana Giurgea 

Ionuț Flavius Bratu (XII E) - Olimpiada de biologie/ lot naţional - prof Corina Ciucu
Andra Mircea (VI) - Concursul naţional Plus/Minus poezie / Diplomă de excelenţă Solomon Marcus 

- prof. Mariana Guzu, Janet Popoiu
Ica Dumbravă (XI F) - Olimpiada de religie ortodoxă - prof. Romulus Buzăţelu

Menţiuni speciale
Ioana Găină ( IX F) - Olimpiada de limbă italiană - prof. Crenguța Stanciu

Andreea Dumbravă ( X D) - Olimpiada de limbă italiană - prof. Crenguţa Stanciu
Mihai Despotovici (XI A) - Olimpiada de fizică - prof. Sorin Bodaş 

Bogdan Neagoe (X E) - Olimpiada de Ştiinte ale pământului - prof. Corina Ciucu, 
Maria Dochia, Octavian Dragomir, Ioana Popescu  

Medalii 
Ana-Maria Necula (VI) - medalie de bronz Olimpiada de matematică - prof. Mariana Guzu

Amira Giuclea (VIII) - medalie de bronz Olimpiada de matematică - prof. Mariana Guzu
Andrei Iulian Burduşa (IX A) - medalie de bronz Olimpiada de  informatică - prof. Genovica Vulpoiu 

Premii speciale
Adelina Tărlungeanu (XI F) - Olimpiada de limbă franceză - prof. Claudia Lepădatu

Ica Dumbravă ( XI F) - Olimpiada de Lectură - prof. Daniela Plăiaşu
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Călător nostalgic
Elena Pintilie

Trenul pleacă din gară la ora 9 şi 12 minute...
Nu mai este timp de aşteptat, timp de dat înapoi. Au
rămas doar câteva zeci de secunde în care călătorul îşi
trage sufletul. A urcat... şi-a găsit vagonul, şi-a ales
compartimentul. Cu un şuierat pustiu al trenului, că-

lătoria a început. E un drum lung până la final, cu “ob-
stacole ce devin elanuri spre-mplinire”. La scurt timp
după ce şi-a găsit locul, călătorul şi-a spus:

-A-nceput, călătoria a-nceput! Am de parcurs
patru ani şi-un infinit de clipe! Îmi propun să fiu tot
ce nu am fost până acum, ştiu că mi-am ales locul per-
fect, lângă geam să pot observa tot ce se întâmplă în
exterior, să admir peisajul, să fac parte din el. Pare un
drum lung, dar ştiu exact ce o să fac să nu mă plicti-
sesc. O să mă implic în tot ceea ce se întamplă în jurul
meu, o să cunosc toţi oamenii ce intră şi ies din vagon,
o să fiu exact cine vreau să fiu, n-o să dau înapoi, iar
la sfârşitul călătoriei ştiu sigur c-o să vreau s-o retră-
iesc de-un infinit de ori.

Aşa a început călătoria pentru uniriştii de pre-
tutindeni. Fiecare şi-a propus, toţi au realizat. Aşa a
început şi pentru noi, generaţia 2010-2014, generaţie
consacrată la rândul ei să ducă mai departe tradiţiile
veşnic uniriste.

Păşind în marea familie C.N.U. la momentul
oportun, vrem să lăsăm în urmă clipe de glorie, clipe
în care suntem  remarcaţi, în care suntem buni, cei mai
buni, clipe ce ne amintesc că “am fost acolo”. Iar acum
vine întrebarea: “Cum se poate realiza acest lucru?”

Ei bine, cred că v-aţi dat seama
cu toţii. Este nevoie de muncă,
muncă şi iar... bunăvoinţă.
Acesta este şi cazul balurilor din
fiecare an, ce-şi pun amprenta
asupra noastră cum nu se poate
mai bine.
Încă din clasa a noua visăm la

momentul în care vom ajunge
organizatorii celor mai râvnite
baluri; aşadar ne pregătim cu
grijă bocceluţa cu idei ca la mo-
mentul numărătoarei inverse să
le anulăm pe cele vechi şi să o
luăm de la început cu altele şi
mai strălucite. Cred că aceasta
este cea mai bună descriere a
muncii din spatele balului pus în
scenă odată cu primăvara.  Un

bal al mărţişorului pentru care am petrecut de două ori
mai mult timp la şcoală decât în mod normal, am omo-
rât de două ori mai mulţi neuroni şi am chiulit de două
ori.. mai puţin. Verificat!!! Le avem pe toate. Adunăm,
scădem, înmulţim, împărţim, facem ecuaţii de gradul
infinit cu ideile noastre şi rezultatul este pe măsura
muncii depuse: “CNU in the spotlight!” O seară în
care accentul s-a pus pe eleganţă, fineţe, splendoare şi
în care fiecare, la rândul său, a stat în lumina reflec-
toarelor; o seară pe care noi, “bătrânii de-a doişpea”
n-o vom uita prea curând, poate chiar niciodată... şi-
ar mai fi câţiva care sigur n-o vor uita: sunt cei ce şi-
au “unit destinele” sub semnul lui Cupidon prin
vestitul “certificat de căsătorie”.

Verificare: balul a trecut, amintirile despre el
au rămas. Ştim cu toţii că munca unui organizator ade-
vărat nu se încheie aici. Aşadar, trecem uşor de la măr-
ţişor spre meleaguri tomnatice, timp în care ne
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canţă de dinaintea “schimbării la faţă a liceanului” prin
vestitul bacalaureat. Dar până acolo
încă ne-amăgim că e cale lungă şi
deschidem poarta noilor veniţi prin
vestitul bal al bobocilor.

Am căutat şi am găsit  nouă
aspirante al mult doritului titlu de
miss boboc, le-am ales şi-am pregă-
tit ceea ce urma a fi “Balul boboci-
lor-2013”.

Timp de aproximativ două
luni, am învăţat că trebuie să te stră-
duieşti mult dacă vrei să iasă, că e
nevoie de ambiţie să realizezi că şi
tu poţi, dar cel mai important, am
învăţat că poţi continua mult timp
după ce ai spus că nu mai poţi.

Din nou am strâns idei, am pus cap la cap sce-
narii ca totul să iasă aşa cum ne-am propus, iar rezul-
tatul: “CNU - a new face, a new beginning!”

Am transpus în scenă spiritul unirist aşa cum
am ştiut noi mai bine şi am dus gloria acestuia pe ume-
rii noştri timp de trei ore în care munca, perseverenţa
si determinarea au dat roade.

“- Da, am reuşit, am făcut tot ceea ce mi-am
dorit şi uneori mai mult decât mi-am imaginat!”

Călătorul se declară mulţumit, el ştie că atunci
când a păşit pe holul vagonului şi a spus “pardon!”,

lumea s-a dat din calea lui, a reuşit să se facă remarcat
şi ceilalţi l-au admirat; iar pentru a-i demonstra toate
acestea, i-au dat numele de “unirist”. Mai sunt doar
câteva luni distanţă până când călătoria acestui unirist
va lua sfârşit, el încă profită de momentele ce i-au
rămas păşind din vagon în vagon şi strângând amintiri
pentru vremea de mâine. A spus că  merită, că-i o că-
lătorie pe cinste, dar că la final e nevoit să predea şta-
feta. 

Ce zici, vrei să fii unirist?
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Credeţi că prin mecanizare omul (sau fiinţa 
naturală) devine mai liber sau mai constrâns?

A fi plictisit înseamnă a fi reţinut de un me-
canism. A-ţi ancora corpul şi mintea într-o stare de
plictiseală semnifică a nu-ţi trăi viaţa aşa cum tre-
buie. Un împărat care nu poate trăi fericit, chiar fără
o bibliotecă de care să facă uz des, nu este împărat
şi nu se ridică cu nimic deasupra celorlalţi. Iar la a
nu le fi  superior celorlalţi Abuliu nu poate renunţa,
mai degrabă la a fi împărat şi a face orice altceva.

“Cele două privighetori”, piesă pusă în scenă
de Colegiul Naţional Unirea şi de Sorin Francu şi
adaptată după textul original scris de Dumitru Solo-
mon, pune în ipoteză conceptul de mecanizare împo-
triva naturii ca şi condiţie a nefericirii, actorii
dorindu-şi să transmită sensul libertăţii în condiţiile în
care un om se află sub sistemul guvernării şi nu mai
cunoaşte ideea de gândi şi de a acţiona liber; ei o in-
terpretează cu mult umor (care, trebuie să recunoaş-
tem, e unul profund), dar cu tâlc. “Esenţa a fost să
realizăm relaţia dintre personaje şi subrelaţiile şi să
le jucăm aşa cum ştim noi mai bine; nu au fost pro-
bleme de adaptare, deoarece fiecare avea un rol care
se mula foarte bine pe comportamentul lui de zi cu zi.
Aş repeta această experienţă”, afirmă Teodor Şuteu,
cel care l-a interpretat pe Abuliu.

Cum spune englezul, “leisure for pleasure”, un
concept lejer care defineşte ieşirea omului din repetiţia
grosolană a activităţilor şi a modului său de a fi în faţa
celorlalţi, este totodată o sintagmă care ilustrează ne-

voia acestuia de recreere. Abuliu nu este un personaj
care să accepte tortura staţionării fără rost, pentru el,
a lenevi de plăcere este tot o variantă a expresiei “lei-
sure for pleasure”, însă a te opri din a-ţi plăcea ceea
ce faci este o greşeală pe care astăzi o putem numi “ur-
bană” sau “uzuală”.

Linişte profundă pentru Abuliu: senzorii săi
auditivi nu trebuie să perceapă nimic din agitaţia pro-
vocată de slugi. Ele merg pe vârfuri, cineva îşi scoate
timid şi cu oarecare teamă pantofii cu toc care ar putea
distruge somnul împăratului. Acesta nu prea ştie ce se
întâmplă în împărăţie, ar vrea să exprime această scenă
interpretată cu gust.

O carte ca o umbră de carte apare din neant,
lucru care pentru Abuliu simbolizează un
punct de interes, spre care îşi întinde mus-
culatura pentru a o utiliza aşa cum crede de
cuviinţă. Fizic, cartea trece prin mai multe
etape, de la inerţie la activarea ca obiect
fizic şi apoi ca obiect de cult, respectiv de
studiat. Dacă înainte stătea pe masă, acum
obiectul se intersectează cu câmpul vizual
al împăratului. Locul nepotrivit al cărţii de
bucate este figurarea restrânsă, dar expre-
sivă a faptului că lucrurile nu sunt la locul
lor în împărăţie. Starea de linişte dispare
atunci când vine Macsenia, fapt subliniat de
replicile lui Abuliu, “Deranjezi!”,  “Nu sunt
amabil, nu sunt drăguţ, sunt cititor!”, iar
mai apoi, “De ce nu sunt lăsat să citesc?”,
prin care el îşi identifică imaginea de om

Ilustrația articolului este realizată de
Serena Țenea
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narea” împărăţiei şi cu plăceri comune. E o schimbare
esenţială în gândirea lui Abuliu, astfel îşi arogă dreptul
de a fi lăsat în pace pentru a întreprinde ceea ce lui i
se pare plăcut şi frumos, dacă mai devreme nu era de-
ranjat din somnul său. Prin această modificare de sens
a existenţei, el depăşeşte o limită a ideei de a fi con-
ducător, chiar dacă într-un context al perfidiei politice,
fapt împletit cu un comic extraordinar pe care Abuliu,
în varianta lui Teodor Şuteu, nu îl epuizează niciodată,
ci îl utilizează pentru a-şi arăta superioritatea (adesea,
aceste bucăţi sunt însoţite şi de o postură adecvată a
corpului şi a braţelor, care îi sugerează spectatorului
“înălţarea”, “ridicarea” pe o scară).

Un poet de la care Abuliu
vrea să afle despre împărăţia lui,
o limbă atât necunoscută şi cu un
vocabular insuficient, o robie pe
care supuşii o returnează şi o prie-
tenie şi libertate finale cu care
aceştia nu se împacă  reprezintă
câţiva termeni şi un rezultat ai
unei ecuaţii “Cele două privighe-
tori”. Rolul revelator al lui Vay,
interpretat de Alexandru Sîrbu,
stă în faptul că el dezvăluie care
este cel mai frumos lucru din îm-
părăţie: o privighetoare, o fiinţă
care “cântă divin“.  Atitudinea lui
Abuliu demonstreză că aceasta îi
este străină. O interpretare sce-
nică a ceea ce crede despre el sau
ceea ce aşteaptă în viitor de un
umor îmbibat în ironie este mo-
mentul în care Fenol îşi aşează
coroana pe cap, observând că îm-
păratul se îndepărtează de jilţ.
Este o ipostază mult mai feerică
pentru el decât a se aşeza pe
acesta, dar se revine la situaţia sa reală, nerenunţându-
se la umorul profund şi genial al lui Abuliu: “Şi Dum-
nezeu i-a rupt o coastă lui Adam. Să-mi mulţumeşti că
te-am făcut din nou simetric.” El nu e deloc stupid, o
carte de bucate poate deveni ceva complementar în
mâinile lui.

Un poet arogant, dar cunoscător (cu anumite
limite), îşi pune întrebarea “Ce nevoie mai e de poeţi,
dacă se cred toţi poeţi?” remarcând rima lui Strungă-
reaţă şi fiind nevoit să explice faptul că fiecare trebuie
să fie ceea ce este şi ceea ce poate fi. Ceea ce este fru-
mos la apariţia lui Strungăreaţă (construită pe un fun-
dal sonor) este armonia dintre mişcarea chipiului şi
corpul lui Strungăreaţă, precum şi modul în care Alex
Ciobotaru conturează mersul acestuia. Actorul reali-
zează cu Vay tipicul poetului clasic: interesat de cul-

tură, absorbit aş spune. Totuşi, comic în ipostaza des-
crierii fizice a privighetorii, capătă un sens  pueril, în
care renunţă la cultură pentru a fi înţeles de ceilalţi.
Este o metaforă scenică a coborârii celui superior in-
telectual la nivelul unui necunoscător. Deprins cu fe-
nomenele simple ale lumii/ naturii, acesta din urmă are
nevoie de explicaţii la fel de simple şi bazate pe con-
ceptul de mărime atunci când primeşte descrierea pri-
vighetorii. Aşa cum Vay îi înfăţişează pasărea,
respectiv cum îl sfătuieşte să o strige, Strungăreaţă nu
va ajunge la niciun rezultat care să fie în favoarea lui,
semn că lucrurile sunt deosebite după categorii, sunt

complexe, caracterizate şi structu-
rate diferit. Lumea este un sistem de
opoziţii, de asemănări, iar ideea că
oamenii numesc păsările, mamife-
rele şi ceilalţi oameni (numele ajun-
gând să coincidă) reprezintă ea
însăşi un mecanism, o tehnică “me-
canizată”, repetitivă, ceea ce prefi-
gurează apariţia unui mecanism care
modelează sunete: privighetoarea pe
care i-o aduce Strungăreaţă lui Abu-
liu.

B.M.A.: Care crezi că este
rolul lui Strungăreaţă în această
piesă de teatru?

Alex Ciobotaru: Strungăreaţă
este un personaj nu foarte inteligent,
dar prezent peste tot. Este un fel de
spiriduş, dacă îi pot zice aşa, care
este prezent pretutindeni. El în-
cearcă să îi intre în graţii lui Abuliu
şi să pară cu mult superior în faţa ce-
lorlaţi. Ei bine, noi l-am adaptat, oa-
recum. Prima dată când am citit
piesa, mi-a venit să folosesc vocea

aceea, nu ştiu de ce. Mi l-am imaginat oarecum altfel,
dar la fel.:)) Domnul Francu a zis că e foarte bine aşa
şi că este foarte ok să îl păstrăm pe Strungareaţă cel
adaptat. Am intrat foarte repede în pielea personajului,
căci mi-a placut cel mai mult. Personajul amuzant,
care îi face pe toţi să râdă, cel care este mijlocul în-
tâmplărilor comice şi așa mai departe... Cam aşa sunt
şi în viaţa de zi cu zi. M-am identificat cu el, în anu-
mite privinţe. În opinia mea, Strungăreaţă aduce un
mare plus de savoare piesei. Încurcă pe toată lumea, îi
zăpăceşte, dar neintenţionat, el fiind mai zăpăcit decât
ei. Este cel mai prost dintre proşti.. Un lucru pe care
nu vreau să îl omit, este că piesa avea şi un anume
mesaj, pe care nu ştiu câţi l-au prins şi anume lipsa li-
bertăţii. Ei bine, problema a apărut, însă, tocmai atunci
când aceştia au căpătat-o. Nu au ştiut ce să facă, pe
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unde să o apuce. Aveau nevoie de cineva care să îi con-
ducă, nu conta cât de nepregătit sau cât de incompetent
era. Toate personajele au rolul lor bine stabilit, dar nu
pot să nu fiu puţin subiectiv, îţi dai seama. :)) Mie mi
se pare că Strungăreaţă este deliciul piesei…

Limba de privighetoare. Cartea de bucate.
Două necesităţi din gospodărie care, extinse spaţial şi
conceptual şi împletite, devin două elemente organice
în această lume fictivă. O parte a corpului şi un fel de
mâncare imperial deschid uşa spre căutarea şi găsirea
privighetorii din pădure. Contrastul dintre Vay şi Fenol
se construieşte vizual prin sărutarea celor două braţe
ale Steluţei, care apare ca o balanţă. (Atitudinea spon-
tană şi intrinsecă a lui Vay se surprinde  prin comicul
datorat slabei intuiţii a lui Fenol.) Mobilitatea lumii
imperiale este grotească, dacă un tufiş se poate
schimba pe axele de coordonate, fenomen absurd când
e vorba de natură, a cărei trăsătură este înrădăcinarea,
stabilirea unui loc fix pe pământ, dacă un personaj de-
vine cu uşurinţă marele sfetnic al marelui sfetnic.

Pentru întreţinerea orgoliului şi a energiei îm-
păratului ard glumele de o complementaritate ucigă-
toare şi acidă. A asemăna un supus cu un bou, expresia
zoologică a unei lumi imperiale nereuşite (şi aflată
încă într-un incubator) este o mutare absolut ironică în
contextul utilizat de un conducător impropriu.

Lumea naturală şi frumoasă de care are nevoie
Abuliu, ilustrată de privighetoarea care trăieşte şi cântă
din interiorul ei, este totodată metafora libertăţii de
mişcare, a lipsei de constrângere şi de limitare, valori
imanente ale împăratului şi ale supuşilor săi. Dacă prin
fanfara militară bucătăreasa constrânge chiar şi fru-
museţea artificială indusă ei de privighetoarea fără
suflu, este evidentă viziunea ei de dincolo de gratii. Îi
place lucrătura – referirea la tehnică şi construire este
evidentă. 

B.M.A.: Cum priveşte Macsenia diferenţa
dintre privighetoarea mecanică  / mecanizată / ar-
tificială şi privighetoarea reală?

Alice Bălescu: Macsenia este, de fapt, firea realistă a
piesei. Indiferent de situaţie, ea este cea care nu-şi do-
reşte decât să-şi facă treaba pe care o are de finalizat
şi, bineînțeles, să-şi primească recompensa. Ea nu este
pricepută nici la problemele împărăţiei, nici la muzică,
ci ia evenimentele aşa cum sunt. Ai putea-o numi chiar
“un personaj mecanizat” care ştie doar să-şi urmeze
algoritmul. Între privighetoarea reală şi cea mecanică,
ea nu observă decât partea materială, fiind presată de
problemele personale: ca dovadă, în momentul în care
apare privighetoarea reală este scandalizată de apariţia
“modestă”, iar mai târziu îmbrăţişează privighetoarea
mecanică doar pentru că este din aur.

Pădurea reprezintă termenul care denumeşte
nucleul libertăţii în accepţia privighetorii. Progresiv,
este descoperită şi împărăţia la fel de artificială ca sin-
gurul locuitor al ei: o carcasă de aur, în contrast cu pă-
durea extinsă şi naturală. Pentru Strungăreaţă, vaca e
sinonimă cu privighetoarea – se poate accepta asemă-
narea, deşi absurdă, dacă luăm în considerare aparte-
nenţa lor la clasa vieţuitoarelor; o nouă sinonimie este
cea dintre privighetoarea din pădure şi cea mecanică,
obiect care, pentru a funcţiona şi pentru a crea plăcere
prin interfaţa auditivă, are nevoie de mâna unei fiinţe
umane. Este un întreg tablou care generează o morală:
nu este bună mecanizarea, este importantă naturalita-
tea primordială, cum ar spune daoiştii, “lemnul nepre-
lucrat”, care devine obiectivul superior al desăvârşirii
de sine, naturalitate care cuprinde frumosul prin ori-
ginea ei şi prin faptul că este unică, independentă şi se
poate desfăşura liber şi amplu. 

B.M.A.: Consideri că privighetoarea meca-
nică îi poate invada/invadează spaţiul privighetorii
care aparţine lumii naturale?

Cristina Iliescu: Bineînţeles că nu. Ca şi Pri-
vighetoarea, cred că cele două fac parte din medii di-
ferite şi deci nu se pot exclude una pe cealaltă. Cu atât
mai mult, o mică maşinărie nu ar putea rezista în pă-
dure, aşa cum nici Privighetoarea nu poate sta captivă.
Este alegerea curţii regale, respectiv a spectatorilor pe
care dintre cele două să o aleagă.
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dar dinamice ale braţelor-aripi, privighetoarea redă
sensul independenţei ei de mâna omului şi faptul că
nu e constrânsă ca sora vitregă. Raportul frumos-urât,
în paralelism cu raportul dintre cele două privighetori,
este ilustrat de efectul mecanizării unui lucru natural:
faţa lui Strungăreaţă devine neagră.

Boala, ca fenomen natural, nu este o etapă
obligatorie în viaţa unei fiinţe, prin aceasta îşi întăreşte
ea spontaneitatea. “De  unde vine boala lui Abuliu?” -
o întrebare importantă în analiza substanţei lui. Boala
accesează corpul împăratului, fapt căruia el i se împo-
triveşte, fiind în contradicţie cu viaţa şi bucuria pe care
el şi le-a procurat odată cu ascultarea cântecului pri-
vighetorii, Nu este nevoie de anihilare pentru a scăpa
de plictiseală – însăşi anihilarea converge spre plicti-
seală, cel puţin, pentru o personalitate ca a lui Abuliu.
Dialogul cu spiritualitatea, pentru conştiinţa lui, repre-
zintă un moment al identificării problemei: absenţa
muzicii. Viaţa abulică a împăratului se schimbă. O de-
cizie şi o activare a simţurilor recompun plasa cu do-
rinţe şi plăceri - dorinţa de a călca în picioare pe care
o recapătă după ce simte denaturalizarea pe care i-o
impune moartea, dorinţă însoţită în scenă de spiritul
vesel şi iubitor de tortură.

B.M.A.: Ce s-ar întâmpla, după părerea ta,
dacă Abuliu ar muri? (Mă refer la  momentul acela
al îmbolnăvirii)?

Teodor Şuteu: Dacă m-aş îmbolnăvi, după pă-
rerea mea, s-ar întâmpla două lucruri: 1) Fenol va lua
tronul şi se va destrăma toată împărăţia, din care nu va
mai rămâne nimic sau 2) încercarea lui Fenol de a lua
împărăţia dă greş, deoarece ceilalţi oameni din împă-
răţie îşi dau seama că nu e bine ce se întâmplă, îl înlă-
tură şi trăiesc fără un împărat în cinstea faptului că nici
cu Abuliu, nici cu Fenol nu le-ar fi fost mai bine.

Împăratul este din nou suprins în jilţul său, in-
conştient, situat în vârtejul morţii. Nu ar fi fost de pri-
sos o interpretare mai vie, cu un decor, o vestimentaţie
şi o tehnică mai expresivă de redare a celor două forţe,
Binele şi Răul, dar şi astfel, singurătatea, izolarea lui
Abuliu şi ideea că el este singurul care îşi poate decide
destinul este figurată de o perdea despărţitoare. Abuliu
poate deveni o umbră. Ceea ce este interesant aici este
modul în care cele două “forţe” (Faptele Bune şi Fap-
tele Rele), adesea numite clişeic “entităţi”, se  îmbracă
în lucruri materiale şi gravitează cu ajutorul acelor role
în jurul lui Abuliu. Rolele creează “atmosfera de pa-
nică” (Teodor Şuteu), dar poate ca spectator şi obser-
vator eşti tentat să găseşti o conotaţie a acestei apariţii
neaşteptate: sugerarea diferenţei dintre om şi ceea ce
se reveleză material ca fapte.

Mulţi din împărăţie se supun literal termenului
“supus” care îi caracterizează, dar nu îi defineşte, de
aceea bucuria şi eliberarea li se par sentimente  şi acte
de neacceptat. Abuliu mutând/ îndepărtând masa şi jil-

ţul le redă libertatea, însă supuşii nu o înţeleg şi se îm-
potrivesc. Când Abuliu pleacă, dispare şi motivul pen-
tru care şi datorită căruia trăiau aceştia. E un lucru nou
care pe ei îi surprinde.Toţi se strâng în jurul lui Abuliu
şi el le pare din nou superior prin descoperirea lui. Ati-
tudinea lui este naturală, firească, de parcă ar fi trăit
tot timpul cu valoarea libertăţii. Totuşi, gestul enervant
al Steluţei de a-şi pili unghiile continuă, purtând o
semnificaţie asemănătoare: ea nu se poate elibera de
ea-cea-de-dinainte, este o schimbare bruscă pe care o
poartă alături de ceilalţi, chiar şi alături de Strungă-
reaţă.

B.M.A.: Cum ai privit tu momentul în care
Abuliu v-a redat libertatea? L-ai aşteptat, ţi-l do-
reai sau considerai că nu era necesar?

Mădălina Mocanu: Din exterior, consider că
era necesară acea libertate dăruită de împăratul Abuliu
supuşilor săi. Însă eu fiind un tot împreună cu perso-
najul meu, Steluţa, pot spune că nu îl aşteptam. Am
fost surprinsă când Abulia ne-a oferit libertatea. La
aceasta nu m-aş fi aşteptat şi în consecinţă nici nu
ştiam ce ar trebui să fac cu “libertatea”. Era o trăire
nouă pentru care eram nepregătită. Dar reprezentând
tipologia oamenilor care vor să parvină, vedeam toto-
dată acest lucru ca pe o oportunitate.

Muzica de final, un “I want to break free” la
fel de eliberator ca titlul şi versurile lui Freddie Mer-
cury, acompaniază această revelaţie a libertăţii. Ar fi
iritant un verdict asupra piesei, totodată imatur şi nici
măcar embrionar: piesa exploatează ideea mecanizării,
personajul Macseniei confundându-se el însuşi cu me-
canizarea, dacă e să o cităm din nou pe Alice Bălescu,
împreună cu conceptul de libertate, ceea ce piesa vrea
să exprime în primul rând. Împletirea celor două  con-
turează o problemă constantă a omenirii şi o întrebare
care, rămasă fără răspuns, automat rămâne şi fără re-
zolvare: “Cât de liber este omul?”

Credeţi că prin mecanizare omul (sau fiinţa
naturală) devine mai liber sau mai constrâns?
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Unirişitii născuţi campioni,
sau legenda galben-vişinie continuă...

Anul 2013 a fost unul istoric pentru echipa reprezentativă de minifotbal
a Colegiului Național “Unirea” Focșani, care a câștigat prima ediție

a Cupei liceelor, învingând liceu Emil Botta din Adjud cu 4 – 1!
Sunt mândru că sunt unirist! Așa au simțit toți

uniriștii (prezenti și neprezenți) în Catedrala Sportului
Vrâncean după finala Cupei Liceelor Coca-Cola orga-
nizată în premieră în județul Vrancea de Gazeta Spor-
turilor, în parteneriat cu Ministerul Educației și
Cercetării și Federația Română de Fotbal. 

Într-o atmosferă de mare sărbătoare, cu o ga-
lerie de 600 de elevi condusă de domnul director Cor-
nel Noana, cu aproape toată cancelaria de profesori în
sala, cu majoretele uniriste campioane, cu tobe și vu-
vuzele, Unirea a triumfat, câștigând la diferență de trei
goluri în fața echipei Liceului Teoretic Emil Botta din
Adjud.

Colegiul Național Unirea Focșani, după me-
gaspectacolul din 2011 cu echipa de handbal Oltchim
Rm. Vâlcea, a umplut din nou Sala Sporturilor din
Focșani. Finala Cupei Liceelor 2013 a avut în teren
cele mai bune două licee din județul Vrancea la mini-

fotbal băieți. Finaliștii de la Emil Botta din Adjud,
pregătiți de domnii profesori Emil Dumitru și Valentin
Stoian, erau favoriții hârtiei, deoarece componenții
echipei erau sportivi de performanță la echipa de han-
dbal masculin a CSS Adjud și aveau din start un atu
în ceea ce privește pregătirea fizică. 

Echipa noastră, antrenată de domnul profesor
Viorel Paizan, a jucat mult mai bine tactic, având o
foarte bună aparare, alternând apărarea om la om cu
apărarea în zonă, a administrat bine toate fazele fixe
și a mizat câștigator pe cartea contraatacului direct ple-
cat de fiecare dată de la excelentul portar Andrei Pa-
naite. Am spus excelent, pentru că se știe că la
minifotbal portarul face cât aproape jumătate din
echipă, iar Andrei a fost într-adevar un jucător deci-
siv.

La pauză scorul a fost egal, 0-0. Majoretele de
la Unirea, multiple campioane județene, au animat

Viorel Paizan
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leriei uniriste. În pauză profesorul Viorel Paizan a stat
de vorbă cu fiecare jucător în parte și le-a explicat ce
a fost bine și ce s-a greșit. Profesorul Paizan le-a cerut
să aibă încredere până la capăt și să respecte indicațiile
și traseele învățate, să creadă în victoria pe care trebuia
să o dedicăm colegilor din galerie, dar și istoriei uni-
riste de 147 de ani. Încurajările au dat aripi elevilor
noștri!

Emoțiile au crescut și mai mult în repriza a
doua. Galeria uniristă și-a intrat din nou în rol. 600 de
glasuri pentru o singură inimă mare, cea uniristă. Vine
primul gol unirist și vulcanul galben-vișiniu a erupt.
Catedrala Sportului Vrancean a explodat când Unirea
a deschis scorul, iar atmosfera a devenit una de po-
veste. La câteva minute a venit și al doilea gol. Golu-
rile trei și patru au ridicat sala în picioare. Unirea face
Puterea, striga galeria și avea dreptate. La 4-0 adjude-
nii erau KO. În ultimile secunde au înscris și ei golul

de onoare. Fluier final. Unirea a câștigat pe tabela de
scor, la galerie, la majorete, la echipamente, la toate
capitolele. Fiesta galben-visinie a început. Echipa a
venit să salute galeria care a aplaudat echipa. Steagu-
rile galben-vișinii fluturau, majoretele dansau, familia
uniristă era câștigătoare. 

Iată și lotul care a scris istorie pentru Colegiul
Național Unirea Focșani: Cristian Ilie, Andrei Pa-
naite, Alexandru Vîlu, Florin Ciobotaru, Cristi Nica,
Eusebiu Postolache, Iulian Jugaru, Bogdan Scînte-
ianu, Eduard Sorin Gurău (cpt.), Laurenţiu Croi-
toru, George Mușat; Antrenor: profesor Viorel
Paizan. 

Visul frumos s-a terminat, dar legenda galben-
vișinie merge mai departe...

Unitate şi diversitate francofonă
“Le success n’est pas un but
mais un moyen de viser plus
haut.”

Pierre de Coubertin 

În săptămâna “ Școala Altfel”,
desfășurată în perioada 2-6 aprilie
2013, Colegiul Național “Unirea” a
găzduit “Olimpiada Națională de
Limbi Romanice - Limba Franceză”,
în cadrul căreia, cei 450 de francofili,
elevi și profesori, au participat la
activitățile propuse de Inspectoratul
Școlar al Județului Vrancea.

Primirea oaspeților de către
organizatori în manieră cordială, spe-
cifică Colegiului Național Unirea, a
făcut ca debutul competiției să fie unul grandios,  plin
de momente artistice, prin care s-a împărtășit
moștenirea culturală franceză.

Pentru mine, această experiență a reprezentat
ocazia de a cunoaște tineri din toate colțurile țării cu
care împărtășesc aceleași pasiuni, de a forma noi prie-
tenii și, nu în ultimul rând, de a-mi evalua cunoștințele
alături de cei mai buni vorbitori de limbă franceză.
Încă îmi amintesc cu drag momentelele petrecute îm-
preună, când încercam să ne încurăjăm reciproc și să
ne stăpânim emoțiile înainte de cele două probe, dar
și lacrimile și zâmbetele de la afișarea rezultatelor. Au

Adelina Tărlungeanu

fost multe momente frumoase pe care nu le vom uita,
însă finalul a reușit să echilibreze situația, cei mai
merituoși participanți fiind premiați pe scena Teatrului
“Maior Gh. Pastia”.

Pe lângă rezultatele obținute, ceea ce contează
cu adevărat la finalul acestei experiențe este faptul că
am putut descoperi alți tineri interesați de limba fran-
ceză și am putut realiza împreună, timp de o săptă-
mână, multe lucruri frumoase.

Pot spune că m-am simțit minunat la “Olim-
piada Națională de Limba Franceza” în postura de
gazdă și totodată de invitat, ceea ce îmi dă ocazia să
pot susține încă o dată: “mândru că sunt unirist!”
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“Ne-am bucurat cu toții, elevi și profesori, la

Olimpiada de limbă franceză, de căldura, entuziasmul
și profesionalismul unei echipe deosebite, coordonată
de un UNIRIST adevărat.

Am trăit în această săptămână o experiență pe
care nu o voi uita niciodată, sub deviza: Limba fran-
ceză este un stil de viață, Colegiul Național Unirea
este un stil de viață.

Vă mulțumesc pentru lecția de omenie și gene-
rozitate pe care mi-ați oferit-o.

Cheapeau bas!
Cu mult drag și profund respect, 

prof. Manuela-Delia Anghel, 
inspector general MEN. ”

“O competiție națională dedicată limbii fran-
ceza organizată într-un Colegiu național cu tradiție,
în care se unesc performanța, profesionalismul, dra-
gostea de cultură și știința, într-un efort comun al tu-
turor. O gazdă generoasă, primitoare și dispusă să
facă totul pentru desfășurarea acestui eveniment că-
ruia i s-au dedicat trup și suflet.

Doresc să le mulțumesc pentru lecția de viață
pe care am trăit-o împreună în aceste zile și să-i asi-
gure de întreaga mea considerație.”

Conf. univ. dr. Daniela Dincă,
Universitatea din Craiova, 

Președintele Comisiei 
“Ca vice-președinte al Comisiei Centrale a

Olimpiadei de limba franceză, am avut șansa să fiu
oaspete al Colegiului Național Unirea. Dacă aș putea
da timpul înapoi, aș fi încântată să fiu elevă a acestui
liceu! Câtă bucurie, cât entuziasm, câtă convivialitate
între zidurile acestei venerabile instituții! 
Ce OAMENI! 
Cu profundă admirație, 

Conf. univ. dr. Simona-Aida Manolache
Predecan al Facultății de Litere și Științe ale 

Comunicării, Universitatea “Ștefan cel Mare” 
Suceava

“A fost o experiență foarte frumoasă, cazarea
și masa au fost excelente, existența unui meniu de post
a fost o idee minunată. Programul a fost bine organi-
zat, doar că vremea nu prea a fost de partea noastră.
Apreciem toate eforturile depuse pentru că totul să
meargă strună, pentru ca noutățile să se afle cât de
repede posibil.

Sunteți o comunitate unită și, împreună, sunteți
capabili să realizați multe lucruri frumoase și de acest
lucru ați dat dovadă în această săptamână specială.

Vă suntem recunoscători pentru ceea ce ați
făcut pentru noi! Bacăul vă mulțumește pentru tot!”

Mădălina Comorașu

“Am fost onorată să fiu oaspetele dumnea-
voastră la Olimpiada naționala de limba franceză.
Fiecare zi petrecută la Colegiul Național Unirea mi s-
a părut un cadou. Cred că există trăsături comune,
care caracterizează și Colegiul dumneavoastră și Uni-
versitatea mea: seriozitate, entuziasm, convivialitate,
o anumită doza benefică de idealism, pe baza cărora
am putea, poate, construi proiecte comune. Mi-ar face
plăcere ca studenții nostri să fie gazdele elevilor dum-
neavoastră.”

Simona Manolache Sandiuc

“Mulțumim și pe această cale pentru o săptă-
mână minunată petrecută în Focșani! Ați fost la
înălțime și toți au avut ceva de câștigat. Amabilitatea,
responsabilitatea și buna dispoziție ce vă caracteri-
zează ne-au făcut să ne simțim ca la noi acasă! Echipa
din Gorj vă mulțumește și vă urează multă putere de
muncă pentru ca și alte generații de copii să se bucure
de ce am avut noi parte. Bonnes vacances!”

Alina Comis

“Pentru mine, Olimpiada Națională de Limba
Franceză 2013 a fost o experiență inedită, fiind primul
an în care am participat la etapa națională. Organi-
zatorii și-au dat silința pentru a ne asigura cele mai
bune condiții și pentru a ne face cât mai plăcută
șederea în Focșani. În opinia mea, comisia de eva-
luare a corectat lucrările în mod obiectiv. Acestă
experiență s-a dovedit a fi plăcută din toate punctele
de vedere, am legat prietenii, am căpătat și mai multă
încredere în mine și o motivație puternică de a munci
în continuare pentru a obține rezultate la fel de bune.
Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organi-
zarea ONLF 2013 și sper că și anul viitor va fi cel
puțin la fel de bine.”

Andreea Clopoţel
Un program care nu a ''lăsat loc de plictisea-

lă'', o promptidudine de apreciat (în ceea ce privește
rezultatele și toate anunțurile utile), activități foarte
bine organizate și nu în ultimul rând: condiții extra-
ordinare! În cateva cuvinte: ONLF 2013! Vă
mulțumim pentru tot! Amintirile mele în ceea ce
privește ONLF 2013 vor rămâne, cu siguranță, eterne!
Datorita dumneavoastră, aștept cu nerăbdare urmă-
toarea mea vizită în minunatul FOCȘANI!

Andreea Roşu
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Povestea şi aspiraţiile primului festival 
de teatru independent din Focşani

Ioana Alexandru

M-am angajat ca PR la o companie indepen-
dentă de teatru. Unul dintre spectacolele produse de
companie urma să aibă o reprezentație la Focșani. Cu
câteva săptămâni înainte, mă sună o doamnă (fără să
știe cine și de unde sunt) și îmi reproșează că prețul
biletului e prea mare, mai mare chiar decât în
București. N-am ce să fac, asta a fost și drama mea
până să plec la facultate. Să vezi un spectacol într-un
teatru de provincie care nu are stagiune proprie este
un sacrificiu financiar. Și de multe ori nu merită.
Prețurile sunt justificate: transportul, închirierea sălii,
onorariul actorilor și onorariul impresarului trans-
formă o scurtă deplasare la 200 de km distanță de
sediu într-o excursie costisitoare. 

Dar n-ar trebui să fie întotdeauna așa. Am mai
spus-o și o să o spun până mă conving că înțelege toată
lumea care are putere de decizie: o comunitate este cu
atât mai puternică şi mai înfloritoare pe cât, în cadrul
ei, cultura este mai importantă. Este un fapt declarat,
explicat și demonstrat de mulți și mult mai bine decât
aș putea să o fac eu. Ține de bunul-simț. A ajuns deja
un truism. Este, desigur, mai ușor de spus  și mai difi-
cil de pus în practică. 

A început pe Facebook,
ca mai toate poveștile de
dragoste și succes din 2010
încoace. Mihai Cojocaru a
terminat și el la CNU în
generație cu mine, a intrat la
actorie la UNATC și a făcut
un grup de Facebook în apri-
lie anul trecut, unde i-a invi-
tat pe toți oamenii pe care-i
credea dornici să facă ceva
pentru comunitatea în care
s-au dezvoltat. Am început
să lucrăm și-a fost frustrant,
și ne-am dat licențele (câțiva
dintre noi) și-a fost obositor,
și am depus un proiect la
Primărie și-a fost râsu-
plânsu. Pe 3 iulie, Mihai
scria pe pagina personală de
pe o rețea de socializare:

“Știam că e greu să faci un festival, dar nu credeam că
e aproape imposibil.” E greu dacă ai un buget satisfă-
cător, e aproape imposibil dacă îți propui să faci un
festival de bunăvoie așa cum ne-am propus noi. Con-
ceptul este, din punct de vedere financiar, alunecos.
Nu s-a pus niciodată problema ca organizatorii să fie
plătiți, dar dacă nu plătești actorii, e posibil să nu-ți
accepte invitația. Iar dacă nu plătești facturile e posibil
să intri în situații mult mai problematice. A fost
aproape imposibil. Dar ne-a ieșit. O mână de studenți
și liceeni au organizat Festivalul Vin’ La Teatru, fes-
tival care a funcționat 100% pe bază de voluntariat.

Pe 18 iulie, la 16:20, nu erau oameni în fața
Teatrului. Și mie, care mă gândisem toată ziua ce-o să
facem dacă vine prea multă lume, pentru că intrarea
era liberă, începea să-mi fie frică. La 17:00 începea
Zic Zac, spectacolul meu preferat, proaspăt și energic,
numai bun pentru o zi de vară. Peste 20 de minute, se
strânseseră destul de mulți oameni care așteptau să în-
ceapă spectacolul. Dar dacă n-o să le placă? Dacă e
prea modern, prea agresiv, prea ironic? Dar sala a fost
plină și spectatorii au fost încântați. Și au urmat alte
cinci spectacole și trei ateliere de dezvoltare personală
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prin teatru. Și sălile au fost pline, și oamenii au fost
încântați. Au venit oameni educați, iubitori de teatru,
care au ocazia atât de rar să vadă un spectacol bun. Au
venit oameni care nu mai fuseseră niciodată nici măcar
în clădirea teatrului, elevi care vorbeau între ei ca la
cinema, spectatori care au răspuns la întrebările reto-
rice rostite pe scenă. Toate reacțiile lor (de după sau
din timpul spectacolelor) ne-au asigurat că am făcut
ceva cu adevărat important. A fost pentru prima oară
când eu am făcut ceva cu adevărat important.

Nu vreau ca povestea să devină apologia fap-
telor mele și ale prietenilor mei. Putem să ne laudăm
în sufrageriile personale unul pe altul cât vrem (și,
Dumnezeu știe, o facem destul de des). Dar asta e o
poveste cu morală. Sau, mai bine spus, cu îndemn. Să
nu mai consumăm pixuri și să nu mai acumulăm
informații cu scopul unic de a avea un salariu în viitor.
Liceul este momentul în care putem să ne dezvoltăm
aptitudinile necesare pentru a schimba ceea ce ne de-
ranjează. Te deranjează faptul că oamenii mor în lipsa
unui sistem de sănătate performant: învață la biologie.
Te deranjează faptul că suntem dezinformați cu privire
la drepturile noastre, că habar n-avem care e diferența
dintre criză economică și recesiune: învață pentru
Drept, dă admitere la ASE. Te deranjează faptul că ne-
am obișnuit să înfulecăm mâncare proastă fără să ne
plângem: fă-te bucătar. (Nu știu cât te poate ajuta li-
ceul în cazul ăsta, dar, hei, vei putea fi un bucătar cult
care va putea să arate pe hartă orașul Bordeaux și să-
și seducă clienții cu istoria ficățeilor în vin.) Pe noi ne-
a deranjat faptul că un bilet la un spectacol în Focșani
poate ajunge până la 90 de lei. Mihai Cojocaru și sub-

semnata își continuă în prezent studiile la UNATC
mânați de această indignare. Și ne luptăm pentru a eli-
mina cauza problemei noastre. 

Povestea e un îndemn și pentru profesorii și
părinții uniriști (prin formație sau prin emanație). Este
momentul să le spuneți copiilor care cresc sub ochii
dumneavoastră că pot să facă orice. Nu le vorbiți
numai despre obstacolele vieții, ci spuneți-le fiecăruia
dintre ei că educația este un mijloc prin care ei pot să-
și realizeze visurile, spuneți-le că pot face orice își pro-
pun. Pentru că e adevărat. Încurajați-i să nu se blazeze,
să nu îmbătrânească înainte de vreme. Nu le spuneți
că pregătirea la mate este mai importantă decât
repetițiile pentru Balul Bobocilor, s-ar putea să nu
aveți dreptate. Nu le spuneți să nu se ducă la Miss, că
n-arată bine, să nu se ducă la debate pentru că nici cu
bunica nu știu să lege o conversație, că a fi profesor
nu e de viitor sau că poezia nu ține de foame. E o
secvență din filmul The Help în care dădaca, negresă,
îi spune copilului angajatoarei, neglijat, blond, dar nu
tocmai angelic: “You is smart, you is kind, you is im-
portant.” Și copilul repetă. Scena este de o candoare
fantastică. Dacă nu aude asta de la părinții sau de la
profesorii săi, copilul riscă să nu o afle niciodată. Sau,
mai rău, să o învețe greșit gramatical.
P.S.: Colegiul Național Unirea și Asociația Uniriștii au
fost partenerii noștri pre, în timp ce și post festival.
Acesta este numai unul dintre motivele pentru care le
mulțumim profesorilor noștri. 
P.P.S: Pregătim ediția a II-a și nu pare să fie mai ușor
decât prima oară. Avem nevoie de tot ajutorul pe care
îl putem primi. Dacă vreți să participați la expediția
noastră, scrieți-ne pe vinlateatru@gmail.com.

Ilustrația articolului este realizată de
Serena Țenea
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Tradiţie în haine noi
“Ceea ce vedem depinde în principal de ceea ce căutăm.”

Vechi locuitor al orașului Focșani,
Colegiul “Unirea” se află deja în perioada
maturității sale, motiv pentru care este supus
de câteva luni la o schimbare exterioară, pen-
tru a-și căpăta o nouă identitate.
Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotări
- Colegiul Naţional Unirea - Focşani”  are ca
obiectiv principal îmbunătăţirea calităţii in-
frastructurii în educaţie prin reabilitare, mo-
dernizare şi dotare a Colegiului Naţional
“Unirea” din Municipiul Focşani, în scopul
asigurării unui proces educaţional la stan-
darde europene”, motiv pentru care liceul nostru se

pregătește să întâmpine alte generații de elevi cu un
nou aspect, de data acesta mai modern, dar în același
timp, mai apropiat de cel din secolul trecut.

Dacă liceul își recapătă sau nu farmecul de al-
tădată, asta se poate vedea și cu ochiul liber, chiar dacă
suntem sau nu avizați în domeniul construcțiilor.
Fațada este deja reabilitată, cărămizile având din nou

culoarea roșie, tradițional-uniristă încă din 1901, când
clădirea liceului a fost inaugurată. Dacă instituția îşi

pierduse din farmecul dat de arhitec-
tura veche, după terminarea lucrărilor,
noua imagine a Colegiului va fi cu
siguranță mai aproape de cea imorta-
lizată de fotograful Franz Xavier Ko-
roschetz în primele cărţi poştale ale
orașului. Tabla uzată a acoperișului a
fost înlocuită cu țiglă ceramică, așa
cum era inițial, acoperișul fiind refăcut
în mod integral și fiind cel care a
schimbat întreaga față a Colegiului.

Clădirea, fiind un monument
istoric, nu s-au putut pune termopane.
În aceste condiții, schimbarea tâmplă-
riei cu una din lemn stratificat, pe ve-
chile forme geometrice și de o calitate

mult mai bună, a fost de asemenea unul dintre scopu-
rile programului de reabilitare, atins cu succes până în
prezent. Tot în exteriorul liceului au fost reabilitate și
treptele din mozaic, sau piatră naturală, fațada a fost
curățată, rămânând ca obiectiv refacerea aleilor pieto-
nale din jur. În curtea din spatele liceului, au început
deja lucrările care ne promit transformări incredibile.
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Pe lângă partea estetică unde se văd deja mo-
dificări, existau și probleme legate de conservarea
agentului termic, vechile ferestre neasigurând păstra-
rea căldurii pe timpul iernii. Întreaga
instalație de încălzire a fost modificată în
cele trei clădiri (clădirea liceului, cabine-
tul medical și centrul de informatică), toc-
mai pentru a le asigura un confort optim
pentru studiu elevilor noștri. Până în pre-
zent, sălile de clasă au fost și ele renovate,
tencuielile interioare și pardoselile refă-
cute, rămânând astfel destul de puține lu-

cruri de revăzut înainte de încheierea lucrărilor, pentru
ca standardele educaționale să fie la nivelul rezultate-

lor colegiului nostru.
Procesul educațional nu a avut

și nu are de suferit în cazul nos-
tru, șantierul asigurând liniștea
pentru studiu elevilor noștri. Ele-
vii vor beneficia în final și de un
cabinet medical modern, dar şi
de unul psihologic, renovat la
standardele cele mai înalte.

O vizită în curtea liceului îți
dezvăluie o nouă identitate a uneia dintre cele mai
grandioase clădiri din orașul nostru,  o imagine înti-
nerită şi plină de vitalitate, pregătită să întâmpine alte

generații dornice de a învăța și de a atinge succesul.
La sfârșitul lucrărilor, sperăm să își recapete strălucirea de odi-

nioară cea mai prestigioasă unitate de învăţământ din Vrancea, dar, în
acelaşi timp, o strălucire  modernizată, cu cele mai noi dotări.

În speranța că vom avea șansa să reabilităm cât mai repede și
spațiul auxiliar, curtea și baza sportivă din aer liber și să eliberăm zo-
nele cu ruinele atelierelor rămase de multă vreme, îi urăm “La mulți
ani  la fel de plini de reușite!” Colegiului Național “Unirea”, care ne-
a așteptat  și ne va aștepta în continuare să îl admirăm în măreția lui.
Dacă vom căuta succesul, acesta este cu siguranță locul spre care ne
îndreptăm cu toții. De aceea, exteriorul este important, dar auxiliar.
Ceea ce vedem depinde cu siguranță de ceea ce căutăm !
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“Paşi prin istorie” este un proiect de istorie
prin intermediul căruia două grupuri de elevi din
Focșani și Transnistria şi-au împărtăşit cunoştinţele şi
s-au împrietenit.

Acest proiect a fost realizat de două ONG-uri:
ProHistoria XXI (un ONG înființat de Mihăița Negrei,
fost elev la Colegiul National “Unirea”) și Promo-Lex
(asociaţia Promo-LEX este o organizaţie non-guver-
namentală, apolitică şi non-profit, axată pe promova-
rea valorilor democratice şi a standardelor
internaţional recunoscute în domeniul drepturilor
omului în Republica Moldova, inclusiv în regiunea
transnistreană). Echipa Promo-LEX este formată din
tineri activişti pentru drepturile omului, care luptă pen-
tru o schimbare în cadrul societăţii moldoveneşti, pen-
tru promovarea democraţiei şi împotriva încălcărilor
drepturilor omului în Republica Moldova. Misiunea
Asociaţiei Promo-LEX este de a contribui la dezvol-
tarea democraţiei în Republica Moldova prin promo-
varea şi apărarea drepturilor omului şi prin
consolidarea Societăţii Civile. Printre numeroasele ac-
tivităţi ale Promo-LEX, se regăseşte şi programul de
educaţie în domeniul Drepturilor Omului.  Programul
se adresează tinerilor din regiunea transnistreană.

Vreau să le mulţumesc acestor instituţii şi în
special oamenilor care mi-au oferit plăcerea să fac
parte dintr-un proiect extraordinar.

Promovarea patrimoniului cultural-istoric din
judeţul Vrancea în rândul tinerilor, prin activităţi in-
terdisciplinare nonformale, pentru dezvoltarea aptitu-
dinilor de relaţionare şi comunicare a fost scopul
principal al proiectului. Proiectul a avut o varietate ex-
traordinara de activităţi: istorice, integrare europeană,
excursii şi de autocunoaştere.

Proiectele istorice s-au axat pe Primele Două
Războaie Mondiale, personalităţi ale sec. XX şi istoria

Paşi prin istorie
Cătălin Aurică

comună şi separată a României şi Moldovei. Am avut
plăcuta surpriză să constat că  prietenii mei din Trans-
nistria sunt şi se consideră români, numai că din păcate
nu suntem o singură ţară. De asemenea, o parte impre-
sionantă a proiectului nostru a fost vizita mausoleelor
care comemorează moartea eroilor români și nu numai
din Primul Război Mondial. O onoare extraordinară
fiindu-ne acordată atunci când am fost primii vizitatori
ai Mausoleului de la Soveja de la restaurare. Însă, ma-
joritatea activităţilor s-au desfăşurat la Muzeul Unirii
unde, alături de noi a fost doamna profesoară Carmen
Atarcicov. Dumneaei a făcut ca aceste activităţi să fie
interesante pentru toţi membrii grupului.

Alte activităţi s-au desfășurat şi la Biblioteca
Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Focşani, atât la secţia
de adulţi, cât şi la secţia de copii. Aceste activități au
avut în principal rolul de a ne cunoaşte ca persoane.
De asemenea, am făcut un tur al muzeelor şi al lăca-
şelor de cult din Focşani.

O activitate cu totul specială a avut loc în Casa
de Cultură din Panciu, unde colegii noştri de la liceul
din Panciu ne-au prezentat piesa de teatru cu care au
câştigat numeroase premii în ţară, şi câteva cântece
tradiţionale vrâncene. Personal, am fost impresionat
de căldura cu care am fost primiţi la Panciu şi doresc
să le mulţumesc pentru spectacolul oferit.

Ultimele trei zile le-am petrecut la Soveja. În
timpul acestei excursii am vizitat mai multe obiective,
de exemplu casa memorială Moș Ion Roată, casa de
vacanţă a lui Nicolae Ceaușescu de la Soveja etc.  La
Soveja am făcut şi o drumeţie pe munte care a testat
condiţia fizică tuturor.

Partea finală proiectului a fost cea mai fru-
moasă, a fost partea în care s-au legat prietenii, sau cel
puţin amiciţii, a fost partea în care fiecare noapte a fost
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plină de viaţă și a fost partea în care am interacţionat
cu fauna acestui judeţ. Organizatorii ne-au pregătit o
surpriză în care ne-au înmânat diplome speciale, iar la
ora 03:00 a.m. am avut parte de cea mai specială acti-
vitate din întreg proiectul.

Desigur, după multe momente frumoase a
venit și dimineața în care oaspeții din Transnistria au
trebuit să plece. Însă acea dimineață ne-a lăsat cu
dorința de a ne revedea cândva şi să ne amintim cu
drag de această săptămână specială..

Pentru a vă demonstra că aceasta nu este
numai opinia mea, am strâns păreri de la mai mulţi
participanţi la acest proiect, însă înainte de a vă arăta
aceste păreri aş vrea să vă prezint numele tuturor par-
ticipanţilor la acest proiect: Alexandrescu Beatrice,
Aurică Cătălin, Vrabie Mădălina, Bot Roxana, Pintilie
Elena, Mocanu Mădălina, Băluță Beatrice, Vătafu An-
dreea, Păcuraru Cătălina, Tănase Valentina, Hulea De-
nisa, Avram Gabriela, Bratie Andreea, Anghene
Georgiana, Nistoroiu Mădălina, Cătălina Zingan,
Laura Jitariuc, Dumitru Călin, Eugen Cirmiz, Andrei
Burlacu, Vitalie Gurjii, Valentin Curlat, Victoria
Donțu, Victor Evtusenco, Mihail Lozan, Andrei Nichi-
forov, Anastasia Tica, Diana Alexeev, Alexandru
Anesti, Daniel Turcan.
Vrabie Mădălina: “Proiectul “Paşi prin istorie” a fost
o reală surpriză pentru mine, trebuie să recunosc. Este
primul de acest gen la care iau parte şi prin intermediul
căruia am ajuns să cunosc oameni minunaţi, oameni
calzi, oameni deosebiţi, oameni sensibili, oameni
aparte. Mă aşteptam să nu fiu acaparată de activităţile
proiectului, pentru că, știm cu toții, în vacanţă elevii
nu au absolut niciun chef de şi mai multă şcoală. Am
descoperit, în schimb, că doamna profesoară de istorie
Carmen Atarcicov, a cărei elevă sunt, a reuşit de fie-
care dată să ne menţină trează curiozitatea, să ne cap-
tiveze cu subiectele propuse, încât timpul petrecut
împreună cu “jumătatea transnistreană” în încăperea
Muzeului Unirii (deoarece acolo ne-am întâlnit cel mai
des) era o reală plăcere care se încheia mult prea re-
pede, din păcate.  Am reuşit să ne cunoaştem mai mult
colegii din Transnistria, să petrecem mai mult timp îm-
preună ca un grup de prieteni, nu doar unul de elevi.
Am avut ocazia să descopăr lucruri noi, să văd o lume
diferită de cea în care trăim. Am cunoscut oameni care
îşi iubesc enorm familia, oraşul in care trăiesc, şi cel
mai important, nu sunt acaparaţi de tehnologie aşa
cum suntem noi. Toate aceste momente nu ar fi fost
posibile sau la fel de frumoase dacă nu am fi avut ală-
turi de noi echipa de organizatori (căreia îi mulţumesc
pe această cale- Andrei Șeitan, Mihaiță Negrei și Vic-
toria Căpătici), care sper că ne va surprinde în curând
cu un nou proiect, cu ocazia căruia ne-am putea reîn-
tâlni cu cei din Transnistria, desigur!” 

Anghene Georgiana: “Cred că cel mai mult la proiec-
tul acesta m-a surprins rapiditatea cu care ne-am îm-
prietenit, eu nu sunt genul de persoană prea vorbăreaţă
si asta s-a văzut,  totuşi am reuşit să mă ataşez de ei
toţi și de fiecare în parte. Am învăţat multe în acest
proiect, poate cel mai important este că am învăţat că
îţi poţi găsi prieteni oriunde, chiar dacă eşti mai anti-
social (aşa ca mine), atâta vreme cât eşti dispus să în-
cerci. Am întâlnit oameni frumoşi, calzi, amuzanţi şi
prietenoşi, de care îmi este dor. Daca mi s-ar fi cerut
la finalul proiectului să îl descriu într-un cuvânt, cu-
vântul ar fi fost bis.”
Cătălina Păcuraru: “Am primit o ofertă foarte inci-
tantă de a participa la un proiect cu nişte copii din
Moldova la începutul vacanţei, în schimbul unei di-
plome, care ar fi putut ajuta la dosarul nostru. Sincer
vorbind, am fost foarte încântată datorită diplomei ofe-
rite, eram sigură că nu o să fie mare chestie, că o să
mă plictisesc, că va fi stresant și obositor, totuşi, am
zis: “ Fie, hai să o fac și pe asta!”. În prima zi când ne-
am întâlnit, opinia pe care o aveam la început mi s-a
confirmat, am fost dezamăgită când au venit partenerii
de proiect, erau obosiţi, flămânzi şi asta se vedea clar
după feţele lor. Am ajuns acasă foarte dezamăgită, dar
nu puteam să mă retrag acum. În zilele următoare,  am
observat că se înfiripau prietenii, era relaxant, începu-
sem să ne cunoaştem, să ştim lucruri unii despre alţii
şi parcă abia aşteptam toţi să plecăm la Soveja, unde
ştiam că lucrurile vor fi și mai bune decât atât. Acele
trei zile au avut asupra mea un impact puternic, în care
m-am apropriat de foarte multe persoane, pe care mi-
aş dori să le revăd foarte curând, şi sper cu adevărat
ca asta să se întâmple.”
Beatrice Alexandrescu: “Cel mai mult mi-a plăcut
drumeţia pe munte, a fost momentul cel mai aşteptat
de mine, dar şi faptul că activităţile au fost diverse,
implicând atât istorie, cultură generală, cât şi lucruri
neaşteptate, precum “Biblioteca vie”,  care te ajută să
cunoşti cât mai mulţi oameni.”
Avram Gabriela: “A fost o experienţă unică pe care nu
o voi uita cu siguranţă. Am învăţat multe lucruri noi,
inclusiv cuvinte în limba rusă, cât de cât, şi mi-ar plă-
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Andreea Bratie: “Am avut parte de o vară frumoasă
cu multe întâmplări, iar una dintre ele fiind schimbul
de experienţă cu elevii din Moldova.  M-am simţit
foarte bine și mi-am făcut noi prieteni. Aş putea spune
că fiecare dintre noi a ajuns să se cunoască mai bine
şi să învețe multe pe parcursul acelei săptămâni.”
Victoria Donțu: “Pot zice sigur că şi acum sunt încân-
tată de această experienţă căci au fost nişte zile me-
morabile, în care mi-am îmbogăţit spiritul, am
cunoscut noi idei şi mentalităţi. Cred că toate activită-
ţile au contribuit la acumularea de competenţe prin
care s-au stimulat creativitatea, iniţiativa şi abilitatea
de a lucra în echipă. Dar cel mai important este că mi-
am făcut prieteni buni cu care mă leagă amintiri în-
semnate!”.
Andrei Burlacu: “Proiectul mi-a permis să văd Ro-
mânia, să fac cunoştinţă cu multe persoane interesante.
Doresc să mai vizitez o dată această ţară şi să mai aflu
ceva nou din istoria poporului român.”
Victoria Căpătici (Transnistria): “A fost o săptămână
intensă, plină de activităţi şi vizite ale obiectivelor de
importanţă istorică pentru cele două regiuni. Toate ac-
tivităţile au fost foarte interesante, iar timpul a trecut
pe nesimţite. Însă adevărata provocare vine abia după
şcoala de vară, când va trebui să planificaţi cum
anume veţi pune în practică cunoştinţele valoroase cu
care v-aţi ales şi cum aţi putea deveni multiplicatori
prin organizarea de activităţi similare. Sunt sigură că
am reuşit să creăm o mică familie, iar dovadă ne sunt
prieteniile care s-au legat.”
Vitalie Gurjii: “Prima impresie, care reflectă primele
două zile ale proiectului, nu a fost cea mai bună, eram
obosiţi şi n-aveam chef de toate ce se petreceau în
jurul nostru, mai mult ne distram, dar pe parcursul săp-
tămânii am intrat în esenţa proiectului, am început să
simt proiectul (aparte pentru asta vreau să îi mulţu-
mesc trainerului Andrei Șeitan care a devenit pentru
toţi o sursă de inspiraţie). Am avut posibilitatea să pri-
mim informaţii despre istoria românilor, să ne facem
noi cunoştinţe și prieteni. Vreau să-i mulţumesc Vic-
toriei Căpătici care a lucrat foarte mult pentru ca să
ajungem în România și acolo a continuat să aibă grijă
de noi. Am avut ocazia să fac cunoştinţă cu multe per-
soane interesante și de la fiecare am primit ceva, ce
m-a schimbat în bine. La Focşani m-am simţit acasă,
m-am simţit un român adevărat.”
Denisei Hulea: “Pentru mine a fost o experienţă ex-
traordinară, în primul rând că am întâlnit oameni noi,
mi-am făcut prieteni, m-am dezvoltat pe plan personal
şi m-am distrat. Am avut ocazia să vizitez judeţul, ceea
ce nu făcusem până atunci şi chiar să aflu lucruri noi
şi interesante.”
Andrei Șeitan: “Statutul meu în acest proiect a fost de
“expert în activităţi de tineret”. În responsabilitatea
mea au intrat activităţile: Biblioteca Vie; Photovoice;

Conflict și violență - Metoda transcend. Dacă la înce-
put cei 30 de tineri (15 din Focșani și 15 din Regiunea
Transnistria) au fost timizi, chiar neîncrezători, la final
au conştientizat cât de bogaţi sunt atunci când folosesc
resursele din ei şi astfel, cum îşi pot creşte portofoliul
de cunoştinţe şi relaţii. Am plecat de la un cadru for-
mal (sălile puse la dispoziţie de instituţiile publice din
Focşani) şi am completat într-un cadru nonformal cu
ieșirile în oraș: vizite la monumente istorice şi muzee,
drumeţii pe munte, multe provocări care au facilitat
crearea de noi prietenii. A fost o mare plăcere să îi văd
cum au evoluat, să văd cum gradul de implicare creşte,
cum se organizau singuri, încât a fost un ciclu normal,
cel de lucru şi reprezentare în cadrul meselor rotunde
moderate de d-na profesor Carmen Atarcicov. Datorită
atitudinii lor naturale, participanţii mi-au dat o lecţie
despre ce înseamnă implicarea fără prejudecăţi. O lec-
ţie despre cauză și efect, despre ce înseamnă să fii cu
mintea deschisă, neîndoctrinată (cauza) şi rezultatele
obţinute (efectul): socializare, implicare. Au fost fe-
nomenali! Naturaleţea lor a contribuit imens, determi-
nându-mă să contribui cât mai mult cu experienţa  mea
acumulată în cei peste 18 ani de voluntariat. “Viaţa
naşte viaţa, energia naşte energie. Doar cheltuindu-te
pe tine devii bogat.”

Vreau ca la final să îi mulţumesc unui om spe-
cial, Andrei Șeitan, el este trainerul care a ştiut cum să
facă să ne simţim speciali, să ne împrietenim, să nu ne
plictisim niciodată. A reuşit să ne dea câteva lecţii de
viaţă foarte importante şi să se aproprie de fiecare.
Este un om special şi sper să îl mai întâlnesc, nu con-
tează în ce context. De asemenea, aş dori să le mai
mulţumesc lui Mihăiță Negrei, doamnei profesoare
Carmen Atarcicov (cea care mi-a dat oportunitatea să
scriu acest articol și cea care a organizat o parte din
activităţile istorice din proiect) şi Victoriei Căpătici
(reprezentantă a Promo-LEX în acest proiect), care m-
a ajutat enorm de mult cu acest proiect şi noilor mei
prieteni care mi-au făcut vara specială şi care au avut
bunăvoinţa să îşi exprime opiniile despre acest proiect
minunat numit “PAŞI PRIN ISTORIE”.
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Un laborator de fizică şi limba germană
Mai 2013. CNU primește din partea Institutu-

lui Goethe București invițatia de a participa alături de
alte  școli din România la selecţia pentru “Un labora-
tor de fizică şi limba germană”.

Sub acest  nume, “Un laborator pentru fizică
și limba germană”, programul constituie o inițiativă a
Institutului Goethe din București pentru promovarea
limbii germane prin intermediul învățământului bi-
lingv autentic (CLIL – Content and Language Integra-
ted Learning), cu accent pe disciplina fizică.
Finanțarea este asigurată prin fonduri speciale ale Mi-
nisterului de Externe al R.F. Germania.

Cu programul “Bildungsoffensive Deutsch”
(ofensiva de formare germană), Ministerul de Externe
al Republicii Federale Germane a demarat acest pro-
gram mondial, în cadrul căruia este promovată în toată
lumea formarea oamenilor tineri. Serviciile oferite de
Goethe-Institut în cadrul programului “Bildungsoffen-
sive Deutsch” sunt variate şi de lungă durată. Proiectul
început deja la Colegiul Național “Traian” din Dr. Tr.
Severin  și la Colegiul National “Frații Buzești” din
Craiova  se va extinde și la alte școli cu limba germană
modernă, de preferință din zone mai puțin “favorizate”
de finanțările anterioare.

În acest proiect este vorba de “bilingv” în sen-
sul european și se aplică începând cu clasele V-VI.
Prin urmare, proiectul actual se adresează școlilor și
liceelor care au și gimnaziu și, mai ales, care au pro-
fesori de germană și fizică entuziaști și deschiși spre
învățare permanentă. În urma primei selecții, și anume
cea online, CNU a fost selectat alături de alte 7 școli
din țară să participe la întâlnirea de pe 9 iulie 2013 din
București, unde școala noastră a fost reprezentată de
dl.director, Cornel Noană, prof.de limbă germană
Pogan Laura Iulia și prof.de fizică Sorin Bodaș. 

Criteriile de selecție  ale concursului au fost de
exemplu: numărul cadrelor didactice de germană şi fi-
zică, profilul şcolii, performanțele sale, cât și prestanța
la nivel local și național.

La întâlnirea de pe 9 iulie au participat dna
Bärbel An, directoare departament de limba germană
– Goethe-Institut Bucureşti, dl Sorin Giurumescu, in-
spector general pentru limba germană MEN și
inițiatorul acestui proiect, Arnold Schlachter, Goethe-
Institut Bucureşti. În urma acestui schimb de
experiență, Institutul Goethe a încheiat un acord de
parteneriat cu CNU. Colegiul Naţional “Unirea” s-a
distins în procesul de selecţie prin angajament deosebit
şi idei inovative în structurarea învăţământului. Şcoala
sprijină  dezvoltarea şcolii moderne pe termen lung și
promovează  învățarea limbii germane ca limba stră-
ină, începând cu clasa a V-a până la clasa a XII-a. Pro-
iectul are ca ţel stabilirea unui învăţământ bilingv de
fizică clar, dinamic şi experimental la şcoli din Româ-
nia. Se pune un accent deosebit pe experimentele ele-
vilor. O atenţie ridicată revine aici limbii germane ca
limbă de predare. 

Programul cuprinde următoarele elemente:  
Cursuri de perfecţionare în metodică şi didactică•
pentru profesorii de germană şi fizică .
Dezvoltarea de modele şi materiale pentru pro-•
grama şcolară pentru un învăţământ de fizică ex-
perimental şi bilingv.  
Participarea la evenimente în cadrul proiectului . •
Şcoala-parteneră se obligă la următoarele obiec-•
tive: 
De a promova intensiv orele de germană şi orele•
bilingve de fizică.
De a permite elevelor şi elevilor săi contactul cu•
Germania şi cu întreaga lume. 
De a permite profesorului de germană şi de fizică•
participarea la perfecţionări, formări metodico-di-
dactice, întâlniri de lucru pentru dezvoltarea de
materiale atât în cadrul, cât şi în afara orelor de
predare.
De a sprijini după putinţe financiare şi infrastruc-•
turale toate măsurile de care beneficiază elevele şi
elevii, cât şi profesorii participanţi.
Goethe-Institut Bucureşti se obligă la următoarele: •
Realizare de cursuri de perfecţionare.•
Înlesnire de proiecte culturale (expoziţii, eveni-•
mente muzicale, etc.) 
Dotare a laboratorului de fizică cu materialele ne-•
cesare efectuării experimentelor.

Laura Iulia PoganDIDACTICA
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Nu mă lăsa să ştiu
Romanul "Nu mă lăsa să ştiu" este opera colectivă a elevilor clasei a X-a F, alcătuită după

metoda scrierii folosind paşi votaţi de clasă. Noutatea este dată de existenţa unor redactori
care, după votarea fiecărei informaţii importante în economia naraţiunii, îşi asumă sarcina
de a redacta câte o parte din scriere. La final, o echipă restrânsă corectează totul, elimină
eventualele inadverenţe şi omogenizează stilistic totul. Mai jos este doar un fragment din

această scriere pe care plănuim să o tipărim într-o carte aparte.

Clasa a X-a F

Îmi continui ascensiunea și ajung, în sfârșit, la
apartamentul cu numărul identic de pe eticheta cheilor.
25D. Introduc încet cheița în broască, iar ușa se des-
chide. Intru în holul nu prea mare cu un cuier de lemn
ce reprezenta o statuie grecească din care ieșeau niște
brațe terminate cu un cârlig. Pe perete era așezată
oglinda mare sub care se afla un dulăpior. De o parte
și de alta a holului se aflau două uși. O deschid  pe cea
din partea dreaptă și pătrund într-o bucătărie bine uti-
lată, aproape neatinsă; de acolo, printr-o altă ușă pă-
trund într-un dormitor. Era dezordonat, de două ori
mai mare decât bucătăria, dar prost luminat. De acolo
trec într-un culoar cu două uși, una ducea la toaletă,
iar cealaltă într-un birou. Din acel birou, în partea
dreapta, puteai ajunge printr-o ușă înapoi în hol. Biroul
lui M.M. îi trăda caracterul de funcționar, prin
abundența de dosare și hârtii. Pe pereții biroului erau
o mulțime de poze cu Thomas Grey, Maggy și părinții
lui David. Pe poza avocatului era o cruce, mare, sta-
cojie, la fel și pe fotografia “omului”, iar pe poza
părinților, pete,  multe pete roșii, ca și cum un copil ar
fi scuturat o pensulă plină de tempera peste o bucată
de hârtie învelită în peliculă fotografică. Pe birou, puse
unul peste altul, se aflau dosarele “bolnave”, cele pe
care mi le-a citit atunci când nici eu nu știam dacă mai
trăiesc sau doar visez.

Mă aşez pe scaunul său şi încep să cercetez
toată hârţogăraia de pe birou. Mă uit la ceasul chine-
zesc de pe perete, pe care aparent nu l-am sesizat la
intrarea în birou, şi observ că a trecut mai mult de o
oră de când am citit şi recitit tot ce era acolo. La naiba,
că nu am găsit nimic folositor!

Enervat, aşez totul aşa cum am găsit şi ies din
birou, făcând un tur al apartamentului şi întorcându-
mă în sufragerie, cu scopul şi speranţa că voi găsi ceva
acolo. Doamne, ăsta nici nu zici că e un apartament
locuit; pare a fi mai degrabă o expoziţie de mobilă din
Ikea. Aşezat pe canapea, verific toate revistele de pe
măsuţa de cafea din faţă. Două reviste de psihologie,
una din 2001 şi una din 2011 cu tematica ‚boli min-

tale’, şi încă o revistă despre artă, cu tematica “moder-
nism” şi  “Melcul” lui Matisse pe copertă. Din nou,
nimic relevant. Bag de seamă că sub unul din geamuri
este un mini-bar. Mă ridic cu o uşoară durere de spate
de pe canapeaua straniu de incomodă, vrând să caut şi
acolo după orice informaţie care m-ar putea ajuta în
“lupta” cu acest arhi-duşman. Trag de uşiţă, dar e în-
cuiată. Şi totuşi, nu cred că aş putea găsi ceva impor-
tant într-un mini-bar. Renunţ! Fac câţiva paşi cu
direcţia ieşire. Mă opresc două secunde ca să-mi frec
puţin ochii obosiţi. Continui spre ieşire, dar instinctul
meu parcă îmi spune să verific şi rafturile bibliotecii
mici din sufragerie. Nu văd decât multe cărţi aşezate
în ordine alfabetică, cu mici decoraţiuni între ele. Din
tot ce se poate găsi în biblioteca aia, numai un singur
obiect mi-a captat definitiv atenţia: o cutie, cioplită
dintr-un lemn negru de abanos, în stil african, puţin în-
vechită. Cred că e cea mai frumoasă cutie pe care am
văzut-o vreodată! Parcă are spirit, căldură… viaţă. Se
potriveşte perfect cu design-ul camerei. Şi totuşi, nu
îi observi existenţa decât dacă te apropii destul de mult
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de bibliotecă, încât să poţi vedea tot ce este afişat
acolo. Din curiozitate, încerc să o deschid, să văd ce
găsesc în ea, dar e încuiată. Brusc, din adâncul incon-
ştientului meu a ieşit la suprafaţă o tehnică de deschi-
dere a încuietorilor, de mult timp învăţată pe la
colţurile străzilor, pe vremea când eram în România.

În nici o clipită am fugit în birou de unde am
luat două agrafe dintr-un sertar. Pe una am îndoit-o în
formă de cheie de tensiune si pe cealaltă într-un cârlig
cu unghiul drept. M-am întors la cutia misterioasă, în-
cepând procesul de spargere a încuietorii. Da! Am reu-
şit! Temător, îndepărtez capacul şi, spre surprinderea
mea, cutia minunată ascundea în interior un flacon cu
un lichid maro translucid, pe care scria ‚ acid lisergic
dietilamid-25’. LSD! Am descoperit marele secret al
infimului Master Mind! Acum ce fac? Deşi contrar fe-
lului meu mărinimos de a fi, acum nu simt decât bu-
curie că am găsit în sfârşit ceva cu care să-i vin de hac
nebunului.
În timp ce mânuiesc cele trei obiecte deodată, şi încer-
când să nu scap nimic pe jos, cutia mi-a alunecat din
mână, căzând pe podeaua rece, din lemn, cu fundul în
sus. Nu îi dau atenţie imediat şi mă îndrept spre mă-
suţă ca să las jos din mână seringa şi flaconul. În gea-
mul din faţa mea văd o sclipire fadă de pe podea.
Întorc capul. Cutia avea pe spate o foiţă dintr-un metal
auriu care reflecta lumina caldă şi portocalie a becului.
Curios, mă întorc la ea şi o ridic în mână să văd ce
scrie pe plăcuţă. Memento mori. 20*4*81-Mater.
Memento mori? Ce înseamnă “memento mori”? Pare
a fi latină. Urăsc faptul că eu nu am avut parte de
şcoală! 20*4*81 cred că e un an. Iar mater sigur în-
seamnă mama. Hm…cred că această cutie e de la
maică-sa. E chiar uman şi drăguţ gestul de a ţine ceva
de la mama ta. Eu…eu nu am nimic de la mama. Oare
să fie asta slăbiciunea omului ăstuia? Dar care e legă-
tura? Cutie-mamă-MasterMind… Nu reuşesc să mă
bucur prea mult de reuşita mea şi să stau să analizez
mai bine această descoperire, că aud pe holul etajului
paşi îndreptându-se către acest apartament. Drăcie! Ce
să fac, ce să fac, ce să fac. Într-o fracţiune de secundă
bag flaconul gol înapoi în cutie, pun capacul peste şi
o aşez pe raftul de unde am luat-o. Zbor în spatele uşii
şi aştept să fie deschisă de Mini-Mind.

Uşa se deschide si mă presează cumva in po-
ziţia in care mă aflam, insă eu îmi dozez respiraţiile și
apăr seringa. O închide cu aceeaşi naturaleţe, însă fără
a privi în spate.. Imediat primesc o lovitură convulsivă,
mai mult o zbatere in plină fată. Mă dau înapoi și simt
gust de sânge în gură, cald, sărat, propriu. Din artera

jugulară serul pătrunde în aortă și apoi direct în inimă.
Era atât de linişte încât puteai să-i auzi dinţii scrâşnind
și inima pulsând toxina către creier. Cade pe spate cu
mâinile și picioarele încleştate, cu privirea tulbure
către mine. Era tot transpirat și roşu ca un rac însă nu
puteam înţelege ce se petrecea în capul lui, la nivel
psihic. Indiferent cât de înverşunat eram împotriva lui,
m-a cuprins mila și vinovăţia, atunci am luat cutia și
am pus seringa folosită înapoi. În tot acest timp am
fost urmărit de ochii tulburi, cu pupile dilatate, ai lui
M.M.

În interiorul meu se poartă o luptă crâncenă
între pasivitate şi agresivitate, minte şi inimă, bunăta-
tea-mi caracteristică şi răutatea şi furia-mi efemere.
Îmi doresc atât de tare să-l fac să dispară! Dar eu nu
fac oamenii să dispară. Eu fug de oamenii pe care îmi
doresc să-i fac să dispară. Şi acum eu îl privesc de sus
pe M.M., ca un vultur care se uită din adâncul cerurilor
la un şarpe ce se târăşte prin noroi.  Dar ce să fac cu
el?

“Ce să mă fac eu cu tine…?” am spus încet,
aplecându-mă deasupra lui. “Arăţi trist. Nu fi.”

El îşi ridică faţa din pământ şi mă priveşte în
ochi. Cu o voce subţire şi tremurândă spune:

“Ştii care este c-cea mai mare do-d-dor-dorinţă
a mea? Să te pr-priv-privesc ş-şi să văd cum îţi dispare
sufletul de drac din t-t-tine.”

Îşi trage răsuflarea şi se mişcă în patru labe
până la peretele din stânga lui, de care se sprijină cu
mâna pentru a se aşeza jos, cu spatele lipit de perete.
Îşi drege vocea şi se uită în direcţia mea. Parcă vede
prin mine…

“Ştii ce poate urăsc mai mult decât pe tine, dia-
vole? Urăsc adevărul. Latinii îi spun “veritas”. Ego
odio veritatem! E aşa de prost gust…fals…”

Vocea lui se pierde din ce în ce mai mult, de
parcă zgomotele lui se duc numai în interiorul gurii
sale, părând că murmură ceva doar pentru sine. Începe

grafica: Irina Strună
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Urăsc asta. Dar brusc se opreşte. Zâmbetul îngâmfat
de faţă se preschimbă într-o grimasă. Îşi întoarce capul
spre un colţ gol şi întunecat al camerei. Mă uit să văd
dacă e ceva acolo. Nici macar un fir de praf. Dar el
este terifiat! 

“Maman! Maman! S’il te plaît…juste, un pe-
tite peu de la musique! Maman! Nu! Nu...non,
maman! Arrêter! Opreşte-te!”

Eu, uimit de ce îşi face singur, nici nu pot
scoate un sunet. De abia dacă pot înţelege ce spune…
ce să mai zic de capacitatea mea de a gândi în momen-
tul acesta şocant. Sunt…amorţit. Iar el a început să ţipe
şi să tremure, parcă având convulsii.

“Mama, nu! Sunt cuminte! Maman, te rog!” au
fost ultimele cuvinte spuse de el, chiar înainte să se li-
niştească din plâns şi chinurile nevrotice. Abia îşi trage
răsuflarea, ca şi cum ar fi ieşit dintr-o luptă solicitantă
cu un taur. Îl văd cum încearcă să răsufle şi să se cal-
meze. Pot simţi cum nu mai are putere să plângă şi
cum ultimele lui lacrimi se preling încet şi agonizant
pe faţa-i roşie şi umflată.

“O vezi pe femeia aia de acolo?” se uită spre
un alt colţ al camerei. “Are cercei de la Tiffany’s. O
vezi? Aia cu părul negru şi rochie violet. Haha…sea-
mănă cu mine. Sp-spun-ei să nu mai ţipe! Nu…n-
nu...te rog, fă-o să tacă! Şi să nu mă mai lovească…te
rog!”

Îşi mai trage aer în piept de două ori şi deja s-
a mai liniştit. Acum priveşte în gol spre geamul din
faţa peretelui pe care stă rezemat. 
“Conform psihologiei clinice, trauma este ucigaşul su-
prem.” zice el, fără absolut nici o expresie pe faţă. “Îmi
doresc…atât de tare să trăieşti o traumă. Dar una mare
de tot! Şi să devii o gaură neagră masivă ce înghite în
continuu iubire. Vreau să te omor. Eu vreau să îţi fiu
ucigaş. Ştii de ce? Pentru…că...nu mai am nimic de
pierdut…”

Încet se ridică de pe perete şi, în patru labe, se
târăşte ca un şarpe alb pe pământ, venind spre mine.
O bizară stare de frică îmi inundă corpul. Nu am mai
văzut în viaţa mea o privire ca a lui acum. Arată de
parcă tot purgatoriul s-a strâns în interiorul corpului
său şi îl devorează sadic, iar însăşi Majestatea Sa In-
fernală s-a trezit din somnul demonic să-i intre în
minte şi să pună stăpânire pe acel vid colosal din care
este construit Master Mind, pentru a mă privi pe mine
prin ochii stinşi ai unei minţi putrescente. Mă pani-
chez. Aproape că mă pierd cu firea de frică. Mă simt
de parcă l-am întâlnit pe însuşi Lucifer. E groaznic!
Mintea mea de şopârlă bolnavă îşi aduce aminte brusc
de o anumită fracţiune de secundă în care am zărit o

arma argintie într-un sertar din biroul lui. Acea apariţie
demonică e la mai puţin de doi metri distanţă de mine.
Pentru o secundă mă pierd în ochii suferinzi ai muri-
bundului, dar faptul că a început să creeze salivă, m-a
făcut să revin în lumea care trebuie şi să realizez că
am nevoie să fug imediat în birou. Mă ucide gândul
că trebuie să mă apăr cu o armă. El s-a apropiat şi mai
mult de mine şi ca să ajung la uşa către celelalte ca-
mere trebuie sa trec exact pe lângă el. La un exces
maxim de adrenalină fug spre uşă. În momentul în care
trec pe lângă el, ţipă groaznic şi, de la nivelul la care
este, de jos, îşi înfige cu toată puterea dinţii în piciorul
meu. Mă înec în teroare. Îl lovesc cu piciorul cel intact
în gură şi îmi continui fuga spre uşă. Ajung în birou şi
imediat scot toate sertarele şi le arunc pe jos. Arma
iese singură la suprafaţă. Verific dacă este încărcată şi
ies înapoi în zona de vânătoare. Mă ajută să îmi dau
seama unde este el, după zgomotul de proiect X distrus
care a devenit, pe care îl face; răsuflul său sună ca su-
netul făcut de o persoană care respiră cu o mască de
gaz pe faţă. Înăbuşit. Axfisiant. Înnebunitor.

BANG! BANG!
Scap arma. Tremur. În fiinţa mea s-a produs o erupţie
de groază. Privirea mi se înceţoşează. Reuşesc să dis-
ting silueta corpului său şi să realizez că a căzut mort
pe podeaua acum roşie. În agonia ce m-a cuprins, gă-
sesc loc de curaj să mă apropii de el, să văd unde l-am
“atins”. Neclar văd o rană aproape de tâmpla dreaptă
şi atât e; am tras două focuri. Rapid verific corpul şi
de alte răni, negăsind încă una, cred probabil că am
ţintit în podea sau mobilă. Îmi iau gândul de la asta şi
pornesc spre uşă să plec din acest loc. Când să închid
uşa în spatele meu, arunc o ultimă privire în aparta-
ment, să descopăr imediat că lumina becului încă
aprins, care acum pare roşie, străluceşte pe un metal
argintiu. Arma! Poliţia îmi va găsi amprentele peste
tot pe ea! Renunţ la fugă pentru moment şi mă întorc
la cadavru. Nu ştiu cum de nu am sesizat până acum,
dar tot apartamentul mirosea a carne putredă, a mort.
Tot corpul meu încă tremură incontrolabil. Reuşesc să
apuc pistolul în mână şi să-l bag în pantaloni la spate.
Pentru o secundă îmi fac ordine în gânduri şi mi-a
venit ideea să şterg arma de amprentele mele şi să i-o
pun în mână lui. Nu am terminat să mă gândesc bine
şi să analizez situaţia, că deja aşezam pistolul în mâna
lui dreaptă, cu ţeava îndreptată spre tâmplă. În sfârşit
pot fugi de aici. Şi dus voi fi fost!

Acel moment de claritate interioară s-a dus
imediat ce am pus piciorul afară din bloc, iar iadul din
mine a revenit la suprafaţă. Sunt… mort…  
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Clepsidre de ţipete
de Ion Caraion

Toamna s-a oprit puţin
Cu capul în palme
Ca un vas de argint
Din care picura vin.

Daţi-mi alţi ochi,
Alte amintiri…

La clasa a IX-a F li s-a cerut elevilor să
facă o analiză pe conotaţiile substantivelor şi
verbelor din poezia:

Interpretarea Dianei Dumitrescu 

În ciuda simplităţii sale aparente, poezia lui
Ion Caraion ne introduce într-o lume de mare vastitate
în spaţiu şi timp, însă poetul recurge la relevarea unei
nostalgii abisale proprii camuflate în conotaţiile am-
bigue ale toamnei: tranziţie, rod, reverie, anxietate,
maturitate.

Poezia este un corp coerent, geometrizat, al
cărui fundament îl constituie chiar paradoxul ce se
cristalizează în prima strofă „Toamna s-a oprit…Ca
un vas…din care picură”. Se remarcă, în fapt, două
noţiuni antagonice, respectiv static-dinamic sau
oprire-curgere, ale căror sensuri se contaminează re-
ciproc şi astfel, printr-un paralelism stilizat în com-
paraţie „Toamna…ca un vas de argint/ Din care
picură vin” este creat tabloul autumnal al continuităţii
înglobat în discontinuitatea angoasantă, nevrotică..
Încă din titlu apare simbolul timpului, clepsidra, care
sugerează, în acelaşi timp, introspecţie şi transfer.
Acest motiv poetic este atent urmărit în prima parte a
poeziei, fiind prin excelenţă sculptat în ultimele două
versuri. În epifora apare cuvântul „amintiri”, ce poate
fi asociat cu introspecţie, timp, transfer, conotaţii re-

cognoscibile şi în termenul din anafora „toamna”.
Prin corelarea acestor termeni-cheie se obţine un con-
cept echivoc, timpul, cu influenţă primordială în opera
caraioniană.

Conchidem că poezia “Clepsidre de ţipete”
este una conceptualizată care surpinde atât sacrul cât
si profanul într-un paradox capabil să deruteze chiar
unele subtile inteligenţe.

Interpretarea Oanei Răduță Oana

Toamna personificată este surprinsă de poet
stând cu capul în mâini de parcă ea însăşi este con-
ştientă de răul pe care îl aduce şi de amintirile pe care
le trezeşte în sufletul poetului, de parcă amintirile lui
sunt si amintirile ei . De asemenea, toamna este ase-
mănată cu un vas cu vin acesta putând să semnifice
grandoarea toamnei, bogăţia pe care o aduce o dată
cu venirea ei, dar totodată putem observa că acest vas
de argint nu mai poate ţine înăuntru vinul lăsându-l
să picure.

Cred că, de fapt, amintirile poetului pe care le
avea legate de toamnă erau în trecut la fel de preţioase
ca şi elixirul vieţii , iar acum, când totul s-a destrămat,
până şi elixirul a devenit oarecum impur, picurând din
potirul care poate cândva a fost magic şi care acum
nu mai reprezintă decat o bucată de argint modelată
şi crăpată.

Această idee a poetului în care toate obiectele
ce-i aduc aminte de trecutul dureros este prezentă încă
din titlul poeziei “Clepsidre de ţipete”care dovedeşte
că pentru autor toamna nu mai este de mult un ano-
timp al rodului bogat si al frumuseţii, ci, din cauza
amintirilor, s-a transformat mai degrabă într-o per-
soană tristă, fără vlagă, care nu are decât rolul de a-
i inunda sufletul poetului cu ţipetele propriilor lui
amintiri.

În final, poetul este obosit să trăiască încon-
jurat de toate aceste plăsmuiri şi încheie totul cu o ru-
găminte, poate adresată nouă sau poate fiinţei
supreme .

El cere alţi ochi, alte amintiri, iar prin acest
lucru nu cred că ar cere într-adevar alţi ochi, ci pro-
babil doar capacitatea de a vedea din nou frumuseţea
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de a trăi, indiferent că este vară sau este toamnă şi de
a putea să scape de amintirile chinuitoare pe care le
regăseşte în orice lucru, oricât de neînsemnat ar fi el.
Cred că doreşte să nu mai fie prizonierul propriilor
amintiri, ci să poată să o ia de la inceput, să-şi creeze
noi amintiri, şi de ce nu, să-şi salveze elixirul vieţii
care în prezent este şi el infectat şi se scurge cu fiecare
secundă care trece.

Interpretarea Mădălinei Mocanu

În poezia “Clepsidre de ţipete”, Ion Caraion
abordează tema toamnei, pe care o împleteşte cu mo-
tivul poetic: evoluţia lentă, răbdarea, aşteptarea, re-
zultând ideea poetică: toamna este privită de eul
creator ca o evoluţie lentă, o pregătire pentru urmă-
torul anotimp.

Toamna este surprinsă într-o imagine statică
personificatoare, întrucât apare “cu capul în palme”,
poziţie de meditaţie, de reflexie, de melancolie neex-
primata.

Laitmotivul poeziei, aceasta apare în conti-
nuare comparată cu un vas de argint. Este o toamnă
târzie, deoarece atunci când visezi că duci apa cu un
vas înseamnă că vei pierde o parte din bunurile tale
materiale. 

Aceasta idee este susţinută de versul următor:
“Din care picură vin”. Prin verbul “picură”se înţe-
lege o oarecare pierdere a unui anumit lucru. Toamna
îşi pierde din bogăţiile sale, printr-o evoluţie lentă
marcată de clepsidra de ţipete, care nu funcţionează
cu granule de nisip, ci cu elixirul din potirul de argint,
produs din fructul toamnei, vinul. 

Vinul simbolizează starea de nostalgie a ano-
timpului personificat la conştientizarea efemerităţii
sale, o stare de beţie, de alienare provocata pentru
toamna aproape absentă.

În final, dorinţa de schimbare, de noutate, îl
convinge pe eul liric însuşi, întrucât ajunge sa-şi do-
rească “alţi ochi/ alte amintiri”.

Prin substantivul “ochi”, eul liric se referă la
o altă imagine, într-un alt cadru, într-un deixis tem-
poral schimbat faţă de cel prezent, iar prin substanti-
vul “amintiri”, eul creator subliniază voinţa toamnei

de a-şi aminti doar partea timpurie a anotimpului său,
atunci când avea multe roade, multe bogăţii, iar întreg
cadrul pictat de aceasta era dominat de culori
aprinse, semne ale vieţii.

În momentul în care eul creator îşi enumera
aceste dorinţe, este posibil ca elixirul din clepsidra să
se fi scurs, iar eul liric vorbea acum, fiind în starea de
beţie, de alienare voită a nostalgiei care l-a dominat
pe parcursul întregii poezii.

Interpretarea Roxanei Costea

Cele ce vor urma sunt strict opiniile mele, pro-
pria mea interpretare.

Titlul este primul indiciu: clepsidra poate fi si-
lueta unei femei perfecte fizic în antichitate, în care se
găsesc ţipetele, malefice si paralizante; vasul de argint
suferă o metamorfoză şi trece de starea materială
către cea simbolistică, reprezentând  inima autorului
unde sunt amestecate sentimentele de iubire, sacrificiu
şi alienare. Dar acest potir se surpă, iar elixirul din
el este profanat, ceea ce sugerează un păcat, o gre-
şeală făptuită de iubita ce a distrus orice pasiuni exis-
tente între ei; autorul, într-un delir de suferinţă, cere
alţi ochi şi alte amintiri tocmai pentru a nu-şi mai
aminti de acest păcat capital al iubitei. Toamna este
imaginea iubitei răvăşită de durere cu privinţă la pier-
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derea iubirii idilice pe care s-ar putea să nu o mai gă-
sească niciodată, ea stând cu capul în palme, gestul
simbolic al regretului şi al suferinţei sufleteşti.

În această poezie acţiunea se petrece ca şi într-
o dramă shakesperiană unde tema principală este iu-
birea acompaniată de nevroză, suferinţă şi regret.

Interpretarea lui Dragoș Dimoftei

În opinia mea, prin poezia “Clepsidre de Ţi-
pete”, poetul Ion Caraion încearcă să transmită un
mesaj ezoteric, mascând în spatele cuvintelor cu sens
plastic sentimente de îndoială, trădare, insaţiabilitate
pentru putere, moarte spirituală şi învierea sinelui
poetic.

Astfel, în viziunea mea, această operă are o
tentă religioasă, reflectând scena căderii lui Lucifer.
Toamna reprezintă acel anotimp strălucitor datorită
culorilor calde şi luminoase pe care le dobândeşte la
sfârşitul anotimpului secetos, asemănându-se deci cu
Îngerul căzut, care emana lumină, căldură şi strălu-
cire. Versul „cu capul în palme” poate sugera remuş-
cările lui Lucifer după ce a râvnit după putere.

În versurile trei şi patru sunt folosite două cu-
vinte cheie: „argint” şi „vin”. Argintul este un metal
preţios asociat principiului feminin; este simbolul pu-
rităţii, iar în simbolica creştină, argintul reprezintă în- ţelepciunea divină, aşadar, condiţia îngerului înainte

de păcat. Vinul reprezintă sângele, sacrificiul, păcatul,
dar chiar şi pasiunea şi iubirea, daca este roşu; prin
urmare, aceasta este condiţia îngerului după prăbu-
şire. Cuvântul „ochi” din penultimul vers poate insu-
fla nu numai percepţia vizuală, ci şi cunoaşterea
supremă, iluminarea. Prin versurile „Daţi-mi alţi
ochi/Alte amintiri…”, autorul poate a vrut să arate
pocăinţa lui Lucifer pe care o resimte, inducându-i
acestuia o dorinţă arzătoare de a-şi şterge cumva din
memorie tot ce a făcut, tot ce a văzut, tot ce ştie, fă-
cându-l parcă să implore pentru un nou început, fără
greşeli.
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În urma dicţionarului de simboluri scris de
Jean Chevalier si Alain Gheerbrant, am extras câteva
idei; din volumul 1 de la paginile 139, op.cit., pagina
244, op.cit. pagina 336. Din volumul al doilea, scris
de aceiaşi autori de la pagina 363 iar din al treilea
volum de la pagina 429, op.cit., pagina 449.

Poezia ,,Clepsidra de ţipete” scrisă de Ion Ca-
raion este structurată în şase versuri. În aceste ver-
suri, cuvintele puternice, care domină şi conduc
poezia in ritmul său, au un intens conţinut conotativ.

Clepsidra are conotaţie de scurgere eternă a
vremii, de întoarcere la origini, de răsturnare a tim-
pului, care intră în concordanţă cu analogia dintre sus
şi jos, ceresc şi terestru, etern şi vremelnic, evocate de
forma sa.

În viziunea mea, tema poetică este dorinţa de
a o lua de la capăt care este in legătură fundamentală
cu clepsidra. Ţipete, strigăte, arată şi ele nevoia de
afirmare, protestul, îndoiala de sine, disperarea, de-
presia, dar şi prima suflare a unui nou născut. Ţipătul
este făcut să mântuie sau să nimicească.  Acest al doi-
lea element din titlu este considerat motivul poetic, el
împreună cu celelalte elemente puternice din text, cum
ar fi, citez ,,capul în palme”, ,,oprit”, am încheiat ci-
tatul.

Primul element din text, toamna, este în con-
tact cu ţipetele deoarece şi ea conduce spre conotaţia
de depresie, nevroză, de sfârşitul unui alt anotimp care
poate trezi amintirile dureroase.

Laitmotivele poeziei sunt toamna, vinul, vasul,
firesc unite în curgerea anotimpurilor. Verbul ,,oprit”
este un cuvânt căruia îi este însuşit dinamismul puter-
nic al primei strofe. El poate fi un simbol al morţii, al
sfârşitului, al antractului în eternul spectacol al toam-
nei.

Toamna este deodată personificată într-o fiinţă
ajunsă la un moment crucial al vieţii sale. Capul este
semnificaţia spiritului, microcosmosului, înţelepciunii,
divinităţii unei persoane, dar este considerat si trofeul
morţii. Palmele sunt lăcaşul, acoperământul capului;
imaginea vizuală ,,cu capul în palme” reprezintă un
gest de disperare.

În cel de-al treilea şi al patrulea vers apare
viaţa. Vasul este potirul, comoara, rezervorul existen-
ţei şi a forţelor tainice plin cu vinul care are simbolis-
tica de elixir al vieţii, a sângelui lui Isus, de
împărtăşanie, de putere, de băutură a zeilor. Dar dacă
vasul este crăpat ,,din care picură vin”, acesta are
simbolul de dispreţ, iar în această poezie poate repre-
zenta şi distrugerea de sine.

Argintul are semnificaţie de înţelepciune di-
vină, de principiu feminin, purificare, fidelitate, sin-
ceritate, prospeţime, bogăţie şi de ceresc din cauză că
este simbolul lunii cum aurul este simbolul Soarelui şi
a principiului masculin.

În ultimele două versuri, forţa mişcării şi a
existenţei este asigurată de verbul ,,daţi”. El nu este
ca o poruncă, ci exprimă dorinţa şi nevoia de a trece
peste trecut. Simbolul percepţiei intelectuale, a cu-
noaşterii, a clarviziunii, a divinităţii care vede tot sunt
concepţii puternice ale ochilor. Comparaţia ,,Cu capul
în palme/ Ca un vas de argint” reprezintă alăturarea
a două elemente principale ale operei, cu înţeles ase-
mănător, într-un raport de revers.

Levitaţia amintirilor asupra toamnei, capului,
palmelor, clepsidrei, ţipetelor, argintului face ca legă-
tura acestora să arate o viziune diferită la fiecare în-
cercare de a descifra poezia. 

Ideea poetică a operei este chiar această legă-
tură  a tuturor componentelor, tema dorinţei de a o lua
de la capăt, de început care cuprinde şi sfârşitul, re-
prezentat prin rememorarea tuturor momentelor de
către personajul feminin.
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Anul trecut, la clasa a V-a, prin februarie, la destul de banala temă: 
<<Pornind de la textul: ,,Scrisesem în acele zile despre o vrăjitoare ascuţită, cu mâini şi picioare subţiri

ca nişte grisine şi cu o inimă plină de venin. Vroiam să trimit „opera” mea unei reviste şi am pus-o frumos
într-un plic mare, alb pe care, bineînţeles, l-am uitat acasă. Când am revenit de la şcoală, am deschis uşa
brusc, s-a făcut curent, plicul a zburat în aer, a plutit câteva secunde şi-a căzut, strivind un nor de praf verde.

- Mulţumesc! După ce că m-ai făcut ascuţită şi veninoasă, acum m-ai umplut şi de vânătăi! Am să te
învăţ eu minte să te mai joci de-a autorul!” creaţi o naraţiune de una-două pagini>>, profesorul de română
a avut surpriza unor texte foarte creative şi frumoase. Iată-le pe cele mai reuşite:

Opera 
de Bercovici Vlad

… - Ha ! Serios? Ca să ştii, eu nu mă joc de-a
autorul! Eu am puteri supranaturale de autor, simt asta!
Iar tu o să plăteşti pentru această jignire.

- Vom vedea!
Şi astfel, a început lupta. Eu am scris pe o bu-

cată de hârtie descrierea unor bombe nucleare ca s-
o lovesc pe vrăjitoare cu binecunoscutele arme
nord-coreene. Dar înainte să trec la atac, magia neagră
şi veninoasă a acţionat, iar bombele nucleare m-au
asaltat. Vrăjitoarea, enervată pe mine, a zis:

- Ce mai spui tu acum, băieţică?
Am încercat să mă ridic, dar imediat scorpia a

zis:

- Care e problema? Nu e de ajuns cât ai suferit?
Atunci voi ridica miza! Mixti, mani, mini, mo, dă-mi
un mic curcan cu ou!

Şi, imediat, am leşinat şi am murit. Şi, de parcă
nu era de ajuns, literele din opera mea ,,genială’’ s-au
schimbat . De fapt, totul a rămas intact, în afară că cu-
vântul ,,vrăjitoarea’’ sau în alte chestii ciudate care nu
făceau parte din limba română. Textul s-a schimbat
destul de mult. Nu aşa, necredincioşilor, ci iată cum:

,,- Coadă de triton, ochi de dragon, aripă de li-
liac, ochi de şoim. Am toate ingredientele. Acum, să
le amestec! am zis dumneamea. Lângă mine se afla,
legat de scaun, un băieţel foarte antipatic. Speriat,
acesta tot spunea:

- Nu! Nu mă poţi obliga!
Eu, sătulă până peste cap de ţipetele lui, am

zis:
- Bine! Cum vrei! În cazul acesta, voi juca

murdar! Şi am vărsat pe el poţiunea cu o
delicateţe egală cu frumuseţea mea. Apoi vuvuzela vie
s-a transformat într-un broscoi. Dânmea am spus: “Am
reuşit! ” Mai erau şi alte chestii dintr-astea, dar cred
că aţi înţeles ce vreau să spun. Ea a schimbat textul,
astfel încât a devenit naratoare. În plus m-a făcut un
simplu personaj. A schimbat mersul normal al lucru-
rilor. 

Şi-am încălecat pe o şa şi v-am spus povestea
aşa. Şi-am încălecat pe o roată şi v-am spus povestea
toată. Şi-am încălecat pe o căpşună şi v-am spus, oa-
meni buni, o mare, gogonată minciună.

Ne mai vedem! 

Capcanele scrisului
de Diana Iorgulescu

… - Nu, vă rog să mă scuzaţi!
Atunci toţi spiriduşii de ornament din grădină

au prins viaţă ca prin minune, însă nu păreau deloc
paşnici.

- Să văd eu ce scuze mai ai tu acum! Spiriduşi
malefici, după ea!
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- Nu! Vă rog din suflet, nu îmi faceţi asta!
Atunci toată lumea din jurul lor, absolut tot, s-

a transformat într-o lume inimaginabilă, cu mii de co-
paci ca tăciunele, goi si părăsiţi, ce păreau ca nişte
fantome în negura nesfârşită, cu animale în chinuri, pe
marginea prăpastiei către moarte, cu frică în aer...

- Bahalmas- soleila- entorna- mistra- sco!
O furtună s-a pornit, azvârlind crengi, pietre,

praf peste tot, tunete cutremurătoare, fulgere de lumină
şi teamă infinită...

- Acum luptă-te cu fantomele nopţii, cu spiri-
tele furioase ce doresc răzbunare!

Spiriduşii se pregăteau să fugă după inocenta
autoare. Ea nu putea să creadă ce vedea. Ceea ce iubea
ea cel mai mult pe lume o aduse în situaţia de a alege
dacă mai luptă pentru o şansă la viaţă sau dacă se lasă
pradă necunoscutului...

Ca şi cum nu era destulă suferinţa pe care o în-
dura, fantomele care o înconjurau începură să ia chipul
părinţilor ei, prietenilor ei, familiei ei.

Plângea. Plângea și delibera situaţia în care se
află. Dar sufletul ei nu mai era în stare să judece lim-
pede, orice hotărâre îi putea fi fatală. 

Nici spiriduşii nu o aşteptau. O luară la fugă
după autoare, iar ea nici măcar nu îi văzu venind, cu-
fundată în sutele de gânduri ce îi treceau prin minte la
acel moment. Au prins-o. Şi cum era de aşteptat, rău-
tatea acelui loc nu putea aduce nimic bun. Au târât-o

ore întregi, dacă nu chiar zile, prin pădurea fără sfârşit.
Micuţele fiinţe nu aveau pic de milă când zăreau la-
crimile şiroind pe chipul imaculat al fetei, ba chiar le
creştea ura pe care o aveau faţă de ea, cruzimea cu care
o tratau.

Şi, cum am zis, au dus-o departe. Deodată, o
lumină strălucitoare răsări în faţa lor. Era orbitoare.
Lumina aceea crescu, crescu, până ce se transformă în
ceva de necrezut; un portal. Spiriduşii vrăjitoarei au
intrat rapid în portal, dar fără autoare. Deveni atât de
uşurată când simţi cum mâinile lor micuţe şi reci se
depărtează de trupul ei, însă bucuria ei nu dură prea
mult. Fata simţi o prezenţă în spatele ei. Era vrăjitoa-
rea.

- Ha, ha, ha! Armele mele sunt de o mie de ori
mai bune decât ale tale! Ai să pieri în neştiinţă! Vei
putrezi în închisoarea morţii!

Toate aceste vorbe au îndurerat-o şi mai mult
pe tânăra autoare. Mai bine murea decât să mai stea
acolo măcar un minut. Răufăcătoarea nu plecă înainte
să o împingă pe fată în portal. Un strigăt se pierdu în
tăcerea mortală ce se afla pretutindeni. Apoi zâna rău-
lui închise portalul. Pentru totdeauna.

Autoarea păşea firav in lumea de după uşa
sfârşitului. Era absolut îngrozitor. În faţa ei se afla un
aparat imens; un aparat de tortură. Pe jos se găseau
trupurile neînsufleţite a mii de oameni. Câţiva dintre
ei îi păreau cunoscuţi. După ce se uită mai bine, recu-
noscu identităţile a doi dintre ei. Erau bunicii săi.
Acum înţelegea de ce rudele sale nu vorbeau niciodată
despre ei. Ştia doar că au murit împăcaţi, de bătrâneţe.
Însă adevărul descoperit o rodea pe dinăuntru. Îşi do-
rise atât de mult să îi strângă în braţe, să le asculte po-
veştile, să îi sărute dulce pe obraz... Iar acum soarta
lor urma să devină şi a ei. Sau nu?

Într-adevăr, ea urma. Brusc, ceva a lovit-o. Se
uită în spate, dar nimeni. Se părea că fantomele au în-
soţit-o și după intrarea în cea de a doua lume. Un praf
verde-negricios se lăsă încet pe pământ, iar din el au
apărut două creaturi ciudate. Una avea corp de lumină,
capul spintecat, obraji de carne crudă, un ochi la spate,
iar din gură, atunci când vorbea, nu prea des şi foarte
tare, ieşeau balonaşe de săpun.                                                                                                  

Cea de-a doua făptură semăna cu prima, însă
avea corpul de apă, iar ochii, mii la număr, erau situaţi
pe toată silueta ei. Aceste două creaturi au luat-o pe
copilă, strângând-o tare de mâna-i firavă, și au con-
dus-o spre aparatul torturător. Urcând pe scaun, a fost
ridicată ca prin magie și aşezată la marginea unei pră-
pastii. Nu avu curajul să privească în jos. Nu putu.
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- Aruncați-o! strigă monstrul de foc.
Şi au lăsat-o în jos. În căderea ei, un chip an-

gelic se ivi, oprind-o în aer. Era chiar un înger păzitor
trimis pentru a proteja mica făptură ce făcu greşeala
să se afunde prea adânc în sufletul ei, să spună ce
gândește. Fata avea ochii închişi. Aştepta ca moartea
să vină şi să o ducă lângă bunicii ei. Când simţi că nu
mai cade, deschise un ochi, apoi pe celălalt și, în final,
privi îngerul din faţa ei. Îl strânse mâinile plină de
emoţii, îl luă în braţe şi dispăru.

Aceea autoare sunt chiar eu, iar aceasta este
povestea vieţii mele. Nimeni nu a aflat această întâm-
plare, am preferat să păstrez pentru mine tot ce am trăit
acolo. Nimeni nu m-ar fi crezut. Şi, deşi ştiu că scrisul
m-a adus în acel univers, eu nu mă voi opri din a face
ceea ce îmi place, ci voi crede în pasiunea mea şi în
îngerul meu păzitor.

Vrăjitoarea contra autorului
de Micu Alexandru

- Nu ştiu cum, dar folosind puterile mele de
autor, mă vor proteja de magia ta neagră!

Şi aşa a trecut timpul, dar parcă o secundă era
cât un an. Mă pregăteam să o atac, la nevoie, pe vrăji-
toare şi să o fac să dispară. Dar, când nu mă aşteptam,
vrăjitoarea mă clonase şi m-a omorât prin magia ei ne-
agră, periculoasă şi murdară. Clona mea avea totuşi
încă puterea de autor, deci o putea învinge.

Aceasta a făcut-o să dispară ca un praf verde
ca smaraldul pe cerul albastru strălucitor ca stelele pe
vrăjitoarea cu puteri diavoleşti, dar a vrăjit-o pe clonă
să dispară cu ea.

După un an petrecut în rai, mi s-a dat şansa să
reînviu sau să dau timpul înapoi cât vreau eu. Am ales
să reînviu. Aşa am făcut o altă vrăjitoare cu care, din
păcate, s-a întâmplat la fel ca la prima. S-a întâmplat,
se întâmplă şi se va întâmpla. Poate mă veţi întâlni la
un moment dat.

Am călărit pe un cal cu şa şi v-am spus poves-
tea mea.

O vrăjitoare
de Codrin Ghidiu

,,Scrisesem în acele zile despre o vrăjitoare
ascuțită, cu mâini și picioare subțiri ca niște grisine și
inima plină de venin.

Voiam să trimit ,,opera” mea unei reviste și am
pus-o într-un plic mare, alb, pe care, bineînțeles, l-am
uitat acasă. Când am venit de la școală, am deschis ușa

brusc, s-a făcut curent, plicul a zburat în aer, a plutit
câteva secunde și a căzut stârnind un nor de praf verde.

- Mulțumesc! După ce că m-ai făcut ascuțită și
veninoasă, m-ai și umplut de vânătăi! Am să te învăț
eu minte să te mai joci de-a autorul!!!

-Sugerezi să te schimb? Bine!
-S-ar putea spune și așa… Începe!
-Deci…

-Schimbă-mi mâinile și picioarele! Pronto!
-Bine, bine, nu te enerva… ,,Cu mâinile ca

niște franzele proaspăt coapte și picioarele ca niște
bușteni! Capul mare ca o piatră de moară și… ”

-Gataaaaaaa! spuse vrăjitoarea, simțind că se
întâmplă ceea ce spunea copilul.

-Stai așa că încă n-am terminat ! De-abia m-
am încălzit… ,,O pălărie ca o căpiță de fân rămasă
iarna după ger, țoale rupte și vai de-amarul lor, dinți
ca pietrele de mormânt, inima plină de vată de zahăr
și…”

-Te rog, înceteazăăă!!!!!! Simt că mă
sfârșeeeesc ! Ai câștigat runda asta, dar războiul nu s-
a sfârșit!
Și a explodat, umplând toată camera cu vată de zahăr.

-Alo? Andrei? Florica? Maria? Ion? Miruna?
Gigi? Cătălina? Cristian? Radu? Bogdan? George?
Roxana? Medeea? Am vată de zahăr gratis pentru
toți!!!
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DIDACTICAȘi asta e plăcerea de a fi scriitor. Duuuulce !...”
,,Povestea aceasta mi-a fost spusă de fiul meu,

Dănuț. Totul a fost bine până a venit maică-sa (ne-
vastă-mea), spunându-i cu o politețe demnă de invidiat
să curețe vata de zahăr din cameră (și din cartier, că îi
vor sălta polițiștii în caz contrar), dacă nu îl dă dra…
afară. ” .

Uite ce mi-a spus un tată că s-a întâmplat cu
Dănuț, fiul lui. Iar eu am povestit verișoarei lui, care
a povestit prietenului ei cel mai bun, care a spus între-
gii clase, a aflat directorul, iar vestea s-a răspândit ca
un virus în oraș. Primarul a aflat și el, urmat de tot
județul, de președintele României, Parlamentul de la
Bruxelles, toată Europa, Asia, Americile cu Alaska lor
cu tot, Africa, chiar și Australia și micii omuleți verzi
cu inimă roz ce pompează deasupra capului și care lo-
cuiesc pe Marte.

Așa s-au hotărât ei să nu-i mai distrugă, anihi-
leze, ruineze, cucerească, suprime, omoare, nimi-
cească, masacreze, doboare, extermine, ucidă pe
pământeni, căci nu voiau să devină și ei nebuni.

Misiune eșuată
de Tăbăcaru Robert

Iar apoi a început să arunce cu fulgere şi magii
în mine. Dar cu greu reuşesc să mă feresc şi încep să
fug. Mi-am dat seama că este ireal ce am văzut, aşa că

nu am dat importanţă în restul zilei. Dar a fost real. În
scurt timp, vrăjitoarea a preluat conducerea lumii.
Ştiam foarte bine că trebuia să o opresc cu orice preţ,
aşa că mi-am dat seama de un lucru: dacă scriu în po-
vestea mea ceva, poate se va îndeplini, aşa că m-am
dus pe stradă să caut plicul. M-am gândit să o chem
pe mama natură, deoarece ea a creat totul şi poate dis-
truge orice.

Am terminat de scris şi am fugit acasă. Pe
lângă o pădurice, m-am ciocnit de un vânător

- Salut, cum te cheamă?
- Alexandru Micu. Dar pe tine?
- Mă scuzi, dar nu am timp să vorbesc, trebuie

să salvez lumea!
- Nu-i nimic, mi-a făcut plăcere să te cunosc oa-

recum.
Apoi am plecat grăbit. Ajuns acasă, am aştep-

tat-o pe mama natură vreo două-trei ore, iar apoi am
auzit un mare boom. Se pare că am ajuns în spațiu, iar
pământul a fost distrus împreună cu vrăjitoarea. Am
avut noroc că am fost salvat de nişte omuleţi verzi care
călătoreau cu o navetă spațială. M-am îmbarcat la ei
şi am observat că scrie ceva pe un perete.“GRĂDI-
NIŢA ALEXANDRU MICU NR.13’’. Le-am pus
foarte multe întrebări.

- Ce sunteţi? De unde veniţi? Unde mergeţi?...
- Ble-blo-blu-bla.
Dar nu am fost deranjat de ideea de a merge în

altă lume. Cea mai rea parte este că nu am ajuns fai-
mos în urma ,,operei’’ mele.
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Cartea Perfectă
Piesă într-un act

Codrin Ghidiu

Personaje: 
Dr. L., Anastasia, Bog Atul, Sara Ka, Aru, &
J.C.C.
Copiii îmbrăcaţi şcolăreşte. (În laboratorul său, Dr. L.
este foarte preocupat cu ceva, în timp ce poartă o con-
versaţie cu asistentul său)

Dr. L.: Mă impresssionează imaginaţia ta,
Aru! Într-un mod cu totul ssstraniu, reuseșșști sssă fii
convinsss că părerile tale ssunt cele mai îndreptățite,
jussste șșși clare, având la bază doar cunoșșștinte do-
bândite de pe internet…
Aru: Păi, da, că…
Dr. L.: …eșșști deosssebit de încăpățânat, sssă șșștii!
Aru (face o strâmbătura dezaprobatoare către public
și după i se adresează şefului său): Dar de ce, domnule
Dr. L. savant-de-renume-mondial? Sunt chiar foarte
maleabil! (către public): Pe naiba, întreab-o pe maică-
mea!
Dr. L.: Aru, tu eșșști maleabil precum oţelul, fierul șșși
cimentul la un loc! (râde la gluma sa, cu un râs ce sea-
mănă cu grohăitul unei hoarde de porci mistreţi) 
Aru (strâmbă din nas şi face un semn de lehamite cu

mâna): Ei, lăsaţi, că am avut de la cine prinde expe-
rienţă… maestre! (indicându-l cu mâna pe şeful său
către public). Marele Zid Chinezesc, Piramidele din
Egipt şi de prin alte părţi se pot dărâma, nu şi părerile
lui Doctor Library!!! (către şeful său): Pe cuvânt, aveţi
toată admiraţia şi preţuirea mea, proprie şi personală,
să fiţi convins de asta… “maestre”.
Dr. L.: …mda… Zici tu ceva acolo, însssă cred că-ți
lipssseșșște elanul nemaipomenit pe care doar infor-
maţiile ssscrissse ţi-l pot oferi.
Aru: Desigur, șefu’, scrise sunt… pe computer!
Dr. L.: Ei asssta-i bună!!! (pufăie Dr. L.)  Șșștii prea
bine că mă refeream la “tipărite”, adică pe hârtie, ti-
nere!
Aru: (către public) Ba bine că nu! Da’ de ce să pierd
ocazia să-ți mai dau una peste nas? (către Dr. L., fă-
când pe neştiutorul) A… da?... Păi…desigur, cărţile
sunt cele mai minunate şi perfecte şi deosebit de ine-
galabile invenţii ale omului (către public) care, nefiind
perfect, precum netul, a întârziat cu dezvoltarea până
la computer.
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(Aru îşi dă aere, atotştiutor) Trebuie sssă creez CAR-
TEA PERFECTĂ!!! Iar tu ai sssă mă ajuți! Măi, măi,
măi, aproape că te-așșș pupa pentru ideea asssta! Dar
nu vreau sssă mă contaminez de “interneautissstica”
ta.
Aru (către public, cătrănit, de noua idee a Dr. L.):
Asta-i bună, iar i-a căşunat pe mine!! (către profesor):
Desigur, Maestre, desigur, cu ce pot fi de folos acestei
tâmp… acestei strălucite, extraordinare şi briliante idei
a Savantităţii Voastre?

Dr. L. se gândeşte profund, neluând în considerare în-
trebarea asistentului său. 
Aru (privește către şeful său şi către public alterna-
tiv): Dr. L.? Maestre? Ce are?? Iar a intrat în
transă!?!?! (gesticulând agitat, cu braţele în sus şi în
jos şi plimbându-se nervos pe lângă şeful său)  Per-
fect!! Asta mai lipsea, încă o idee “mega” a nebunului!
Să vedem cum îl scap şi de asta, că de alte încă 50 l-
am mai lecuit!!!
Dr. L.: Nu, nu, nu… Hmmm… Asssta e! Ca sssă creez
Cartea Perfectă, am nevoie de părerile oamenilor că-
rora le-o voi vinde! Aru, vino aici!
Aru (venind în cea mai mare grabă): Da, domnule, ce
este?
Dr. L.: Aru, adu-mi imediat… nișșște copii!
Aru: Câți?
Dr. L.: Vreo 3.
Aru: De unde?

Dr. L. (sâcâit): De unde găssseșșști copii, asssta-i
bună!
Aru: Bine, domnule, dar, până atunci, vă rog să gustați
această băutură! Am preparat-o special pentru dvs. (îl
pronunţa exact “d-v-s’’). 
Dr. L.: Ce essste?
Aru: Un extract organic de mentă piperiță amestecată
cu puţin zahăr, un strop de ulei de trandafir chinezesc,
ceva lapte şi… (îşi coboară vocea, în timp ce Dr. L.
gustă băutura şi simte  că pleoapele i se îngreunează,

adormind)… plus o jumătate de
ceaşcă de somnifer (în timp ce
doctorul doarme, Aru continuă
să vorbească). Auzi acolo! Să-i
aduc copii! Da’ ce-s eu? Nicio
Carte Perfectă nu va exista atâta
timp cât eu sunt aci! J.C.C! (de
după cortină apar mulţi tineri cu
frizuri ciudate, haine “cool’’,
jeanși rupţi, pancarte cu J.C.C,
adică “Jos Cu Cărţile” şi multe
alte aspecte ce arătau personali-
tatea pătimaşă a respectivilor. La

un semnal al lui Aru, toţi încep să caute ceva printre
hârtiile Doctorului L., printre cărţile lui şi prin buzu-
narele lui. Într-un final, îşi fac semne înnebuniţi că nu
găsesc ceea ce vor şi pleacă încet, în timp ce doctorul
se trezeşte).
Dr. L.: Ahhh… ahh… ssspatele meu! Unde-i Aru?
Aru! Aru! Aru, unde eșșști? Ahh... ce greu mai
găssseșșști un ssserv... ajutor de încredere în zilele
noastre! M-am convinsss: dacă vrei sssă faci ceva
bine, fă-o sssingur! (şi pleacă de pe scenă, ţinându-se
de spate. Aproape imediat se întoarce cu Aru după el.) 
Dr. L.: Deci, Aru, cine e primul?
Aru (puţin cam plictisit): Să se prezinte prima
mucoa… prima domnişoară! (în scena intră o fetiţă
care pare cam de 8 ani, cu  o tiară din plastic pe păru-
i blond, îmbrăcată într-o rochiţă în toate nuanţele de
roz, purtând în braţe o carte subţire şi la fel de roz ca
rochiţa sa. Aceasta scoate o sticluţa roz de parfum şi
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începe să odorizeze cartea, pe ea şi tot locul din jurul
său.)
Dr. L.: Bună! Cum te numeșșști, draga mea?
Fetița: Anastasia.
Dr. L.: Anasss..asss…anssstasss…ahhh! În sssfârșșșit,
sssă începem! Ce ţi-ai dori tu de la o carte?
Anastasia: Păi (începe Anastasia cu o voce asemănă-
toare cu zgomotul făcut de o pisica ce zgârie tabla),
cartea trebuie să fie roz, cyclamen sau fucsia, depinde
de starea în care mă aflu, apoi trebuie să fie parfumată,
ușoară, mică, decorată, rotunjită la colţuri, să nu-mi
rănesc mânuţele gingaşe, delicată, în ea să apară cel
puţin 10 zâne şi prinţese, dar numai vreo trei prinţi, să
fie un balaur rău şi…
Dr. L.: Bine, mulțumesssc, te rog sssă lașșși cartea pe
masssă (iar Anastasia pleacă puţin cam încruntată).
Următorul! (În scenă apare un copil îmbrăcat în stil
arab, cu o carte groasă şi placată cu foiţă de aur, că-
rată de cineva care stătea mereu lângă tânărul ce
părea a nu fi chiar neica-nimeni). Bună! Cum te
numeșșști?

Băiatul: Eu sunt Bog Atul Ala Amir Hakem Mustafa
Rayhan, fiul Majestăţii Sale, Majdy Malik Hisham
Husayn Ashraf, regele Arabiei Saudite.
Dr. L.: Bogatul?
Bog Atul: NU BOGATUL! Bog Atul!
Dr. L.: Bog Atul… Boga Tul... Bogatu L… oricum,
domnule B., cum ar arăta pentru dumneavoastră cartea
perfectă?
Bog Atul: Simplu: copertă învelită în aur de 24 karate
în combinaţie cu topaz, pagini argintii cu litere încrus-
tate în diamant de stâncă, 143 de pagini, iar subiectul
să fie “Codul bunelor Maniere’’, deoarece eu consider
că mulţi oameni din zilele noastre nu au maniere. Aşa
ca mine.
Dr. L.: Acum, dacă ați putea…
Bog Atul: Lasă-mă să termin! Vezi, un exemplu de
„aşa nu ’’. Un exemplar al perfecţiunii îl am chiar aici!
Bun, acum ce doreați să spuneţi? 
Dr. L.: Puteți sssă lăsssați cartea pe masssă. O zi bună!
Bog Atul: Va fi!
Dr. L.: Acum că am terminat…
Aru (care a stat în tot acest timp undeva în colţul sce-
nei): Dar mai este cineva.
Dr.L.: Sssă intre! (pe scenă apare o fată zdrențăroasă
care abia se mișcă, cu capul plecat, umil). Cum te
numeșșști?
Fata: Vă rog, nu ţipați la mine, vă rog! Mă numesc
Sara. Sara Ka. Cu “k”.
Dr. L.: Sssăraca (zice Dr. L. întorcând capul într-o
parte, să nu fie auzit)… Sssssara, cum ar arăta cartea
perfectă pentru tine?
Sara: Păi, am aici acea carte (se apropie cu o carte la
fel de jerpelită ca şi hainele ei. Când vrea să o pună
pe masă, paginile se desprind, iar fata rămâne cu co-
perta în mână) Ups… (şi pune coperta pe masă). Vă
rog, vă rog, nu mă certați, n-am vrut! Această carte
este de la stră-stră-stră-bunicul meu şi e foarte veche,
nu mă certaţi! (aproape plângând).
Dr. L.: Ssstai calmă, Sssara! Mulţumesc de carte, poţi
pleca. (După ce Sara pleacă): Acum e acum. Încep
treaba! 

Dr. L. începe să privească hârtiile de pe masa
lui, deschide cărţile, se uită prin ele, le aruncă, le în-
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merge cu aceasta şi cu restul cărţilor în spatele corti-
nei, de unde i se aude râsul de savant victorios şi în-
cepe să iasă o droaie de fum. În sfârşit, doctorul iese
cu o carte uriaşă şi o ţine deasupra capului, strigând
din toti bojogii: DA! Cartea Perfectă e gata! (în ferici-
rea sa, doctorul nu-l observase pe tânărul care se fu-
rişase în spatele lui şi îl aruncă la pământ, cu tot cu
carte) Nu!!!!!(apoi vine tot grupul, cu Aru în frunte):
Aru, ajută-mă!
Aru: Nu, nu, nu!!! De 7 ani aştept momentul în care
voi putea distruge Cartea Perfectă, iar netul va do-
mina! 
Dr. L.: Dar ce ţi-au făcut cărţile?
Aru: Aaa… (cu un aer prefăcut înţelept) distrug co-
pacii! Şi… şi… sunt prea multe cuvinte în cărţi!
Acum, ardeţi-o! (şi arată spre Cartea Perfectă. Atunci,
de după Cortina apar Bog Atul, Sara, Anastasia şi alţi
copii cu ochelari şi îmbrăcaţi școlăreşte. Sara sal-
vează cartea şi fuge cu ea după cortină, cu toate per-
sonajele pe urmele ei. Pe cortină e pusa lumina
reflectorului şi porneşte o bătălie straşnică între um-
brele tuturor. La final, toţi ies răvăşiti după lupta pe
care au purtat-o.)
Dr. L.: Cartea!!! Unde essste cartea??????!!!
Aru & J.C.C: Noi nu i-am făcut nimic!
Copii îmbrăcaţi şcolăreşte: Nici noi!

Anastasia: Nici eu!
Sara: Nici eu!
Bog Atul: Nici eu nu am stricat-o!
Dr. L.: (după un timp de gândire): Acum am înțelesss!

Cartea sss-a autodisss-
trusss, deoarece Cartea
Perfectă nu a fost, nu es-
sste șșși nu va fi ssscrisă
niciodată! Sssau pentru că
am pusss trinitrotoluen în
compozitţa paginilor?!

SFÂRȘIT 
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INTO THE VORTEX OF INTO THE VORTEX OF 
SADNESS AND DARKNESSSADNESS AND DARKNESS

Iulia Plăiașu

Once, there existed a vampire named Ni-
cholas. He lived near a river, in a forest. 

Nobody, though, knew anything about him.
People always wondered what was in that forest,
because rarely adventurers came alive out of it.
The victims never saw the attacker. In those times,
the adventurers were always having a bad me-
mory. Nicholas never seemed to be a vampire, be-
cause when he appeared to want to get away from
the things he saw as a danger, he was becoming a
platypus. He was wearing a black leather jacket
and some black jeans. He had dark hair.

One day, nobody thought to go in that fo-
rest, so the vampire was thirsty… very thirsty. No
blood seemed for him like Death itself. He was
also depressed. Death, hearing his name in the
thoughts of the poor vampire, appeared. He said:

“Oh, my dear, why did you need to call
me? Is “life” that hard? Do I really need to take it
away?” 

“You really seem to have a short memory,
I can’t die.”
“Oh, yes, you can.” said Death while smiling.
“If I can, then why don’t you take it away?”
“There is no need, my dear.”

“No need…? You always seem to bring the
past. Why keep the past in your house, why keep
the past in your living mind? There is no point, no
point!”

“Oh, but there is!”
“Depression, isn’t it telling you anything?

The past can be depression, why, keep it? Why are
you thinking at it? You have no heart! No point in
scaring those people! No point! Everybody has a
heart, even you, but it seems more like it is
dying!”

“Oh, you guessed, yes, I am dying. Nobody
knows the truth, everybody can die. Nobody can
ever achieve immortality, I am sorry.” Saying
these, Death seemed to show his heart, even if it
was too little, because nobody would ever, even if
that person would act, say those words. 

“Can I do anything? What will happen…?
Will people not die anymore?”

“You are so wrong… so… so… but so
wrong! Never was I alone working on taking lives
away. There is someone young, so young. Never
is Death working alone.”
“Oh yes! Death never works alone! The Snake!
The Snake! The Snake which killed so many peo-
ple! “
“So, while ending my life, I will tell you, with the
rest of my heart, that you should never wish to die,
dying is horrible.”

Saying these, Death fell on the ground. Ni-
cholas, smiling a bit, thought “Being evil isn’t al-
ways cool, I wonder, is Death the single creature
which becomes so evil when dying?”. The Snake
was growing. The vampire heard a voice:
“The next Death always comes from snakes.”

Nicholas noticed that everything seemed a
bit more bearable. The depression left him.
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rybody needs to know that even the Earth would
worth to die instead of him , so why, so many peo-

ple like that, go and fight in wars? Nonsense!
“said the vampire then he cried.

The thing he said was heard by a person
who thought that whoever said that must be killed.
That person was a human from a cursed church.
That cursed church was black and red and it
wasn’t even a bit holy.
The next day, that person, named David came to
Nicholas. David was wearing a black robe. Nicho-
las said:

“There is no reason for you to hide. There
is no reason for you to be in this forest. There is
no reason to kill me. There is no reason as you
might have heard. There is no reason for you to
live. There is no reason for that church to still be
on the Earth. Run away until I won’t start having
second thoughts.”

David, hearing this, took off his robe. Now
we could clearly see how he looked. He had a
really big scar across his eye. He was bald. He had
on some black jeans, a black T-shirt and a belt
where he was keeping his sword.

“There is no need of a sword in such a
world.”, the vampire said.
“If there never existed swords, you would pros-
per.”
“You are wrong. You should look who you are at-
tacking.”

David looked at Nicholas. Nicholas’ eyes
were telling something, but David couldn’t under-
stand what. When he looked at the rest of the fa-

cial expression, he knew what it was. Depression,
so powerful that David started crying, broke the
sword in two and continued crying until the vam-
pire got bored.

“Does it tell enough? I hope yes. Please un-
derstand why you are wrong.”
After this, David took his robe from the place he
left it to and then left the forest. Since then, he
started to avoid that forest. The vampire started
again to think. He was thirsty and hungry now.
After one week, something of his dull days chan-
ged. Waking up, he noticed that he didn’t feel nor-
mal. He couldn’t lift up. He thought:

“I am so close to dying, why am I not
afraid?”

Raising his hand up, he felt a hand. That
hand was hot. He looked up and saw what it was.
It was an angel, a female angel. That angel had on
a white jacket with a white skirt and a white shirt.
That face of the angel seemed familiar, but he
didn’t know how. Nicholas raised himself and
heard from the angel:
“I will heal your wounds.”
“You won’t. You will die just hearing the reason
of both my sentimental wounds and real
wounds.”, the vampire said while closing his eyes.
“You are so right.”
“I am a vampire. Why would you help me?”
“I am not an angel. You’ve been hallucinating the
whole time.”

He opened his eyes again. He saw that he
was in a bedroom in England (28 December
2011), everything seemed familiar. He started
thinking and then he remembered and thought:

“This is my bedroom. There happened
that… that event… when I got bit by that vampire
woman. That angel was her… That angel… That
angel… “

However, he couldn’t control his body. He
woke up from the bed, he waited and asked him-
self:
“Why am I alone? I don’t need to be alone, I need
to find somebody to waste my time with.”

Nicholas knew that at that moment the
woman vampire is going to bite him, but he co-
uldn’t feel nor control his body and all that he
could do was to think. At some moment he noticed
he got bit. Nicholas moved his neck and saw the
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“What are you doing to me!?!” the vampire said.
“I thought you knew already.”

The vampire closed again his eyes. Next
time he woke up, he was back in the forest. There
was still the angel woman, but now that angel
woman was the vampire woman. She was wearing
a black jacket, some black jeans and some black
shoes. The woman said:

“Sorry for sending you back there to re-
member, but you needed it.”
“You!”
“I am trying to break the curse.”
“The curse is already broken.”
“You are still a vampire.”

“The curse wasn’t to be a vampire. The
curse was to be a human.”

“It’s the vampire curse, it makes you think
so wrong!”

“Go on, kill me, kill me, so nothing re-
mains of this poor body and mind.”
“I won’t. I will just help you.”
“You won’t help me, you can’t simply help me.”

Saying these, Nicholas got the parts of the
sword and magically united them. 

“Does seeing me sadden you that much?
Stop it now, you are just angry. You have no idea
what you are doing, you will die just thinking of
this!” the vampire woman said.

Nicholas didn’t even listen to these words;
he just used the sword to stab the vampire woman.

“You will regret, you will regret the rest of
your life.”

“I won’t.”
“You… will… You need… to… call… so-

mebo…”
The woman fell on the ground. Nicholas

started crying. As he looked back to what happe-
ned, he got more depressed. On the 1st of August
2012, he saw a ghost. That ghost was the vampire
woman.
“What do you want from me?” Nicholas said.

“If you wanted me to die, you should have
used the spell which Death uses before killing
vampires, it’s the spell which breaks the curse.”

“Leave now.”
“I can’t, you can’t kill me, but Death can

do it. ”Leave now.”

“You wanted somebody so you would
never be alone again.”
“Leave now, I don’t care. I’ll never care again!”
“As I was alone too, I came to you.”

“I know the story; don’t waste your time
with me. I don’t want to hear how dumb I was.
How dumb I was when I accepted it! “
“I can’t leave you there.”

“Oh you can! Dea… well… I shouldn’t say
his name… He should kill you now!”

“All I am going to tell you is… my name
is something starting with Ni.”, the ghost said and
then she left.

On 17th of August 2012, she came again,
and she spied Nicholas, until 19 August. On 20th
of August, Nicholas said:
“Oh she was… so right.”

Walking through the forest, he noticed a
modern bow, a black hood and an arrow made of
steel. Walking forward, he also saw a skull. It see-
med like it was the skull of the person who had
those things. That skull looked really old. On the
skull there was also a number. That number was
2016. 

“The Killer! I never thought I would be so
close to him. It seems like when 2016 will arrive,
he will wake up. I thought he was a ranger or an
archer…”
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tree. He used a spell so he became a human again.
He got the chainsaw and moved it closer to the
chest. The chainsaw was very close to his chest,
but the ghost came in a hurry, the chainsaw got
out of Nicholas’ hands and it was thrown away.
“You’re not dying today, I hope you know.”
“How many times have I told you to leave me…
?”
“They never mattered.”
“They matter just as much as it doesn’t matter if I
am alive or dead.”
“It matters so much to me.”
“But you are the single one who cares.”
“It doesn’t matter what others think.”
“It does.”
“Close your eyes.”
“No, you will do that trick again.”
“Just do it.”
“I won’t.”

At that answer, the ghost bit him. He be-
came again a vampire. The vampire started to feel
so good. 
“What is happening…?”
“It’s nothing really important.”
He never noticed that since the ghost came to save
him, everything was gray. He said:

“Where are we?”
“We are… nowhere.”
As they looked more and more, the image

seemed to clarify up. They were in a graveyard.
On the first gravestone they could see, they saw
written: “Elizabeth Joy Nicholson”. 
“Isn’t that your older friend?” said the vampire
woman.
“Stop, you’re making me depressed.”
“Why did she die? “ 
“She had cancer.”
“She didn’t. This isn’t her, this was her friend.”
“How…? A friendship between two people named
the same…? How can that be possible? How? Just
tell me!”
“Yes, it just happened. I heard she got buried with
her diary. Can we look in it?”
“Of course, it might get explained, right?”

They started digging and found her skeletal
hand on a notebook. Nicholas got the diary and
looked through it. On the first page was:

“Today is 5th of December 2010. Today I
found this notebook in a cave. It was in the hand
of a skeleton which had on his skull written: 2016.
But before opening it, there appeared a person
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with the same age as me, same look, and I heard
after a few minutes that she was named… the
same. She said: 

“I am there because you will die of cancer,
very soon. Write in this diary everything until this
day.” So this is my story.

At that moment, Nicholas closed the diary
and put it back. 
“How is that, that nobody ever did read this
diary?” said Nicholas.
“Well, you did just read it backwards… Nobody
thought to do that.”
“That was pretty smart to do.”
“So, this explains pretty well. We should
find in which city we are.”
“It is Plymouth.”
“Oh, that means we are closer to the sea,
huh?”
“Are you kidding? Anyway, I think I will
keep the diary.” said the vampire putting
the diary in his pockets, because the diary
was very little.

The background became gray.
When it clarified, they were in the forest. 
“Whoever is playing with us now, really
wanted us to get that diary.” 
“What is in it? He must have a reason.”
“We should burn it.”
“Don’t do it.”
“There is something that nobody, not even
us, should know.”

Saying these, Nicholas burnt the
diary. The smoke, though, was so poisonous. So
the forest died. The dead trees started burning with
black fire. But they never, however, disappear. In
all that forest was that smoke.
“We are stuck there.” said the vampire.
“No, we aren’t.”

“We are! Don’t you see? Wait, wait, wait...”
Nicholas looked very good at the vampire

woman and then said:
“Your name… isn’t starting with… Ni. It

is Kate. Why did you lie to me?”
After this, Kate fell down.
“This… is not good.”

The vampire became a human.
“I am dying. I need, I need to find a way to get out
of this.”

He touched the river. Then he thought: 
“Oh, I can hide in the river.”

Grafica: Iulia Plăiașu
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Un Crăciun Fericit
Alexandra Bogdăneanu

În Laponia, în apropierea Crăciunului, spiriduşii
pregătesc de zor cadourile. Ca toţii spiriduşii moşului,
ei cântă în timp ce muncesc.

Deodată, dintr-un interfon s-a auzit:
- Spiriduşi, mâine este ajunul Crăciunului. Până

acum, an de an am pierdut bătălia cu Moş Crăciun.
Dar anul acesta sunt mult mai mulţi copii obraznici.
Cu cât sunt mai mulţi copii răi, cu atât puterea noastră
va creşte. Aşa că, munciţi, leneşilor! apoi el plecă, râ-
zând malefic.

În Ziua Ajunului, elfii pun darurile în sacul mo-
şului şi lustruiesc haina.

În acest timp, moşul se odihneşte. El avea cel
mai frumos vis cu putinţă. Visa ca toţi copii de pe pă-
mânt sunt cuminţi. Deodată, visul său a fost destrămat
de zguduituri. A deschis ochii. Erau cele trei fiice ale
sale. Acestea i-au strigat:

- Tata, tata! Mama lipseşte!
Domnul Crăciun a sărit din pat. Acesta a zis:
- Cum? Soţia mea lipseşte? Dar când m-am cul-

cat, ea mi-a dat lapte cald şi fursecuri în formă de brad.
Am adormit acum cinci minute. Cum este posibil?

- Tata, chiar nu am idee. Mama nu ar pleca aşa,
pur şi simplu. Ar anunţa, a spus fiica mijlocie.

- Îmi amintesc bine. Mama ne-a dat şi nouă lapte

şi fursecuri după ce ai plecat spre dormitorul tău, a zis
cea mai mare.

Cea mică a stat puţin pe gânduri. Apoi, a spus:
- Eu nu cred că mama a plecat. Sunt sigură că ea

a fost răpită.
Domnul Crăciun şi-a privit uimit fiicele.
- Mă tem că are dreptate.
Moşul, fiicele sale şi elfii au sărit în sanie.
- Haideţi să cântăm. Să îi mai ridicăm moralul

Moşului şi fiicelor sale, a spus un elf mai inventiv.
Ei au început să cânte. Neputând rezista tentaţiei,

şi fetele moşului au cântat.
- Şi unde mergem, şefule? a întrebat un alt elf.
- Mergem în oraş, unde altundeva?
- Mergem la fabrica Moşului cel Rău, nu tata?
Domnul Crăciun a dat din cap afirmativ.
Deodată, a apărut Crăiasa Zăpezii. Ea a întrebat:
- Unde vă duceţi?
- Mergem la ascunzătoarea Moşului cel Rău. Mă

tem că el mi-a furat soţia. Sunt aproape sigur. Nu ai
auzit tu ceva?

Crăiasa Zăpezii dispăru câteva secunde. Apoi ea
s-a întors şi a zis:

- Este acolo. Am văzut-o cu ochii mei.
Ajunşi în faţa fabricii, ei au coborât şi au intrat
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fără întârziere.
- Daţi-mi soţia înapoi, a spus Moş Crăciun.
Moşul cel Rău a început să râdă. El a strigat:
- Troli, pe elfi! Fiicele mele pe ale lui. Crăiasa

Gerului pe Crăiasa Zăpezii. Eu mă ocup de el.
- Nu o să învingeţi şi de data aceasta. Nu aveţi

cum, a spus un trol zâmbind răutăcios.
- Răul va învinge!
- Binele învinge mereu, au strigat elfii.
- Deci, cu ce ne batem, şefule? a întrebat un trol.
- Cine a zis că vă bateţi. Va fi un concurs de dans

şi cântat. Cine câştigă, o păstrează pe Domnişoara Cră-
ciun. Ea va fi viitoarea Domnişoară Rea, a strigat
Moşul cel Rău râzând malefic.

Elfii au început să cânte şi să danseze vesel. Ei
dansau, trăind spiritul Crăciunului. Însă, trolii cântau
rap şi dansau hip-hop.

Fiicele Domnului Crăciun dansau frumos şi gra-
ţios. Ele cântau colindele de parcă ar fi avut clopoţei
în glas. Fiicele Moşului cel Rău dansau şi ele frumos.
Vocea lor era minunată, dar şi-o iroseau pentru nişte
cântece care nu transmiteau emoţia Crăciunului.

Crăiasa Zăpezii avea o voce îngerească. Dansa
minunat. Era o fată talentată. Crăiasa Gerului avea o
voce minunată şi dansa graţios.

Moş Crăciun a dansat perfect şi a făcut la final
acel “ho-ho” specific, ca o cireaşă de pe tort. Moşul
cel Rău a dansat hip-hop. Păcat că îşi iroseşte talentul
aşa.
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- Deci, cine câştigă?
Fiicele Moşului cel Rău au întrebat:
- Tati, ţi-a plăcut cum am cântat? Am o voce su-

perbă, nu? M-am descurcat perfect, nu? a întrebat cea
mare.

- Tati, eu m-am descurcat mai bine, nu? Am dan-
sat perfect şi de cântat, am cântat superb. Sunt o fiinţă
perfectă, ce mai, a spus fiica mijlocie.

- Tati, şi-a plăcut? Am strălucit ca o stea, a spus
cea mică.

- Tăceţi! strigă Crăiasa Gerului. Eu am fost cea
mai frumoasă. Am cântat perfect. De dansat am dansat
minunat şi am fost ca o stea, una care străluceşte veş-
nic! Sunt o fiinţă perfectă. Nici nu am nevoie de apro-
bări. Totuşi, nu mi-ar strica.

- Copii, dacă vreţi să hotărâţi cine a câştigat,
aplaudaţi. Doar aşa pot să o salvez pe Crăciuniţă, a
spus Moş Crăciun.

Elfii au strigat în cor:
- Aplaudaţi acum, dacă preferaţi partea bună. Nu

că ne-am lăuda, dar binele învinge mereu.
Trolii au urlat în cor:
- Nu vreţi să aveţi o poveste diferită? Una în care

răul să câştige. Ar fi perfect, după părerea noastră. Daţi
răului o şansă. Aplaudaţi, că de nu…

Deodată, s-a auzit o voce:
- Dar, dacă răul va câştiga, Crăciunul nu va mai

exista. Nu v-aţi gândit şi la asta. Vreţi să nu mai existe
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bradul împodobit, zăpada, cadouri sau chiar Moş Cră-
ciun. Fără Crăciuniţa sa, toate acestea nu ar mai exista.
Dacă vreţi să mai existe magia
Crăciunului, vă rog să vă ridi-
caţi în picioare şi să aplaudaţi.
Ar fi păcat să nu mai existe
toate acestea.

Binele a câştigat, ca de
obicei. Moşul cel Rău se sim-
ţea singur în noaptea de Cră-
ciun.

- Soţul meu, am aflat de
ce am fost răpită. Moşul cel
Rău se simţea singur în noap-
tea de Crăciun. Ce spui, dra-
gule? Vrei să îl luăm să stea cu
noi de Crăciun? Ar fi tare
păcat ca el să aibă o viaţă lipsită de magia Crăciunului.
Mi-a povestit toate acestea în timp ce mă lua în sania
sa. Are o sanie exact ca a ta. A făcut-o pentru a te in-
vidia. Deci, ce zici, vrei să îl găzduim la noi?

- Bine, sunt de acord. Dar să promită că nu va
mai face lucruri rele.

- Promit.
Toţi s-au îmbrăţişat. Moş Crăciun a mers îm-

preună cu familia sa, cu prietenii Moşului cel Rău, cu
familia sa şi cu Moşul cel Rău.

Moş Crăciun a împărţit mai repede ca oricând
cadourile, pentru a se întoarce acasă.

Cum a ajuns Moşul acasă, au început să cânte
colinde.

De atunci, pe prietenul Domnului Crăciun îl
cheamă Moşul cel Roşu.

Fotografiile au fost realizate de Vanessa Sava
la serbarea de Crăciun a gimnaziului CNU.
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