




UN GÂND BUN PENTRU OAMENII 
DE LA “REVISTA NOASTRĂ”  

Cu ani în urmă, când mă număram printre
elevii Liceului, apoi Colegiului Naţional Unirea,
apariţia unui nou număr al „Revistei Noastre” era
ceva cu totul deosebit. Era deosebit pentru că In-
ternetul încă nu reuşise să democratizeze publica-
rea de informaţii şi date la nivelul actual. Era
deosebit pentru că ne amintea că în liceul nostru
există o tradiţie a respectului pentru valori.

Multe lucruri s-au schimbat în secolul XXI,
dar ori de câte ori primesc o apariţie nouă a Re-
vistei, simt că am acces la ceva special. Motivele
sunt diferite faţă de trecut. Ceea ce mă impresio-
nează cel mai mult este bogăţia materialului creat
de colaboratorii revistei, ce contrazice imaginea nu
întotdeauna măgulitoare a urbei de pe Milcov. Mă
atrage de asemenea pentru că găsesc detalii prin
care mă identific cu o formaţie culturală care a su-
pravieţuit şi ne poate servi ca ancoră într-o lume
ce pare să se metamorfozeze într-un ritm tot mai
accelerat .

Ciclurile teoriei economice clasice au lăsat
locul, pentru a folosi un anglicism la modă, “bule-
lor” financiare sau imobiliare. Efectele crizei din
2008 încă se mai simt, dar preţul mediu al unei case
în unele oraşe din nordul Californiei a depăşit două
milioane de dolari, cu mult peste nivelul considerat
record in 2007. În industria informatică, în care lu-
crează numeroşi absolvenţi ai Unirii, succesiunea
pariurilor bursiere creează și distruge întreprinderi
ce sunt la modă la un moment dat. De exemplu,
unul dintre domeniile considerate cu mare potenţial
în prezent este acela al procesării volumelor foarte
mari de date, ceea ce până de curând era posibil
doar în centrele de date ale marilor întreprinderi
ale Internetului. O multitudine de noi firme în-
cearcă să facă accesibile aceste tehnologii pe scară
largă. Câteva dintre ele au căpătat recunoaştere,
sunt evaluate cu multe peste nivelul venitului lor
actual şi luptă pentru a controla o piaţă în creştere.
Toate aceste evenimente ne absorb într-o viață pro-
fesională care pare să ocupe din ce în ce mai multe
ore săptămânale. Dar pentru a naviga printe aceste
succese şi eşecuri avem nevoie de a distinge ideile
ce pot servi ca repere, iar această capacitate de dis-
cernere, în măsura în care o deţin, o datorez în
mare parte anilor de liceu.

Nicola Onose, promoția 1998
Inginer la Pivotal, Palo Alto, California 

1. Respectă-ţi elevii: sunt atât de inteli-
genţi, încât vor sfârşi prin a te iubi.
2. Fă-ţi meseria cât poţi de bine: CNU e
locul unde e cel mai bine să fii profesor,
evident, după a fi elev.
3. Respectă proiectele colegilor tăi. La
CNU sigur vei avea şi tu proiectele tale.
4. Nu vinde elevilor tăi idei în care nu
crezi. Falsitatea se va răsfrânge asupra re-
laţiei tale cu ei.
5. Ţine minte că nu toţi elevii care râd la
poantele tale râd de ce ai spus. Umorul de
calitate însă e întotdeauna un atu.
6. Nu ai elevi slabi. Toţi au intrat cu medii
peste nouă. Dacă ţi se par slabi, caută
acest defect în altă parte.
7. Ca profesor, eşti privit de zeci de perechi
de ochi în fiecare clipă şi eşti judecat de
zeci de minţi. Dacă tot eşti mereu pe
scenă să joci un rol, joacă-l pe cel mai
bun.
8. Ce e mai profitabil să vezi în elevul tău?
Un posibil infractor sau un frate de destin
intelectual? Alegerea te caracterizează
profund.
9. Trăim într-o lume destul de traumati-
zantă. Fii, pe cât poţi, vindecare şi nu pri-
lej de noi răni.
10. Cu cât aştepţi mai puţină recunoştinţă,
cu atât vei fi mai liniştit. Cu cât vor veni
mai multe dovezi de recunoştinţă după ce
elevii tăi vor fi terminat şcoala, cu atât
ţi-ai făcut mai bine treaba, dar ai grijă să
nu laşi nici măcar o urmă de eşec să-ţi
otrăvească  relaţia cu actualii tăi discipoli.

DECALOGUL 
PROFESORULUI

propunere prof. Daniela Plăiașu
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E foarte de dimineaţă. Domnul/doamna X. iese din blocul unde locu-
ieşte. Se opreşte o clipă derutat/ă de numărul mare de maşini parcate de
astă-seară, de când el/ea a ajuns acasă. Scoate cheia maşinii personale,
apasă pe un buton şi-i aude sunetul bine cunoscut. Se strecoară printre
maşini, ajunge la portiera automobilului său şi urcă. Îşi aduce aminte de
ceva ce-l/o deranjează, caută relativ calm/ă telefonul mobil, deschide
Internetul şi în câteva secunde găseşte ceea ce-l/o preocupa: uitase să se
documenteze pentru întâlnirea de azi. Mai citeşte câteva minute şi porneşte
spre serviciu…

Aşa poate începe ziua a sute de milioane de oameni ai zilelor noastre.
Nu puteam scrie textul acesta acum 30 de ani decât ca literatură de an-
ticipaţie. Oare care ar fi varianta textului  despre banala plecare matinală
la serviciu pentru un om ce va  face acest lucru în anul de graţie 2030?
Ce i-ar fi spus, pe de altă parte, textul de mai sus unui locuitor al Troiei?

Nouă sigur ne vorbeşte de dezvoltare, de progres, de timp mai alert,
de şanse existenţiale mai multe, de modernitate şi imperativele ei, de cursa
invenţiilor, dispozitivelor minune, de imense oportunităţi de dezvoltare
personală, dar şi de pericolele depersonalizării omului în contextul marilor
aglomerări urbane, de uriaşele posibilităţi de manipulare a individului,  de
nevroze, angoase, crize de adaptare. 

Omul din Troia ar fi avut o mulţime de întrebări, pe noi
textul acesta ne cam plictiseşte pentru că e rupt din realitatea
banală. Poate noi ne întrebăm totuşi unde vom ajunge? 

Ce am câştigat e destul de evident. Ce am pierdut sau ce
avem de recuperat e iarăşi posibil să ne preocupe; poate şi ce le
datorăm înaintaşilor şi urmaşilor noştri. Destul pentru a scrie
despre DEZVOLTARE şi avatarurile ei.
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Larisa Elena Simion

Dezvoltarea ficţiunii în deixisuri
temporale alternative

Ficţiunea a fost dintotdeauna modul prin care umanitatea îşi reinventează condiţia, parcurge
o metamorfoză la nivel înalt spiritual în lumile descoperite doar în subteranele conştiinţei şi eliberează
fiinţa de realitatea cinică la care este supusă zilnic. Încă de la începuturile timpului, oamenii au creat
pentru a comunica, au folosit arta ca mijloc de transcendere a spaţiului şi a vremii, pentru a ilustra
diverse stiluri, moduri de viaţă şi alte elemente specifice perioadei lor. Personalităţile artistice au
realizat totuşi mai mult de atât, ei au reuşit să îşi suprapună creaţia timpului lor, să o treacă prin toate
filtrele de lumină ale vremii şi, în acelaşi timp, să insereze concepte ce sunt observabile şi în prezentul
nostru. Dar ce se întâmplă când acţiunea nu mai funcţionează în deixisul temporal apropiat creato-
rului, ci ficţiunea însăşi infiltrează diferite perioade de timp, influenţându-le până la metempsihoză?

               În mai 2009, la Cannes, se lansa una dintre
capodoperele lui Tarantino ce urma să devină un punct
de reper în cinematografie. Este vorba despre filmul
co-realizat de către Germania şi Statele Unite ale
Americii, câştigător a numeroase distincţii printre care
şi un premiu al Academiei, Inglourious Basterds.
Franţa anului 1944 este sub ocupare nazistă, iar mă-
celul evreilor este la fel de real ca în toată perioada
celui de-al Doilea Război Mondial. Shosanna, o tânără
ce reuşeşte să scape dintr-un incident în care întreaga
sa familie este omorâtă, se ascunde sub numele de
Emmanuelle Mimieux, conducând un mic cinemato-
graf în Paris. Întâlneşte un tânăr soldat german,
Fredrick Zoller, care a ucis 200 de soldaţi inamici, de-
venind astfel “mândria naţiunii”, aşa cum se numeşte
şi filmul de propagandă nazistă în care se interpretează
pe sine, Stolz der Nation. Acesta se îndrăgosteşte de
ea şi insistă ca premiera filmului său să aibă loc în ci-
nematograful Shosannei. Oferta monstruoasă devine
o oportunitate pentru Shosanna, care plănuieşte să îşi
incendieze propriul cinematograf pentru a-i arde de vii
pe liderii Germaniei naziste, împreună cu cei mai in-
fluenţi membrii ai partidului. În alt plan se situează o
grupare de evrei americani (plus un soldat german re-
crutat după ce a masacrat treisprezece generali nazişti)
condusă de Aldo Raine ce are ca unic scop distrugerea
nazismului, colectând scalpurile soldaţilor învinşi de
ei, cu excepţia celor care răspundeau favorabil la in-
terogatoriu; acestora Raine le cresta o svastică în
frunte. Prin acest act, naziştii erau stigmatizaţi pe
viaţă, ca o analogie la victimele lor, evreii, care, deşi
unii au supravieţuit holocaustului şi asediilor, vor ră-
mâne întotdeauna însemnaţi de teribila groază, frică şi
atrocităţile la care au fost supuşi de către germani. De
asemenea, naziştii nu vor mai putea să îşi depăşească
condiţia obţinută prin susţinerea lui Hitler. Vor trăi, dar
vor fi permanent judecaţi de fiecare persoană cu care
intră în contact pentru crimele aduse umanităţii, “I’m
gonna give you a little somethin’ you can’t take off”.

Cu ajutorul unui agent dublu, gruparea află de proiec-
ţia filmului şi trimite doi basterds să arunce în aer ci-
nematograful şi să îl ucidă pe Hitler şi aliaţii săi cu
pistoale-mitralieră naziste, în timp ce sala de proiecţii
este încuiată şi arde (parte din planul Shosannei, inde-
pendent de cel al evreilor). Astfel, elita nazistă moare
învinsă de americani şi francezi, dar mai important,
este ucisă într-un mod grotesc şi teribil tocmai de vic-
timele lor preferate, evreii. Finalul este unul pozitiv,
optimist şi încheie accelerat şi radical procesul moral
la care ar fi trebuit supuşi naziştii. Această istorie al-
ternativă reliefează dreptatea într-o viziune cruntă în
care partea tirană este înfrântă de cea vătămată,
într-un mod în care doar arta ar fi putut să transpună o
serie de evenimente atât de tragice. Prin simpla exis-
tenţă a unei asemenea grupări ce acţionează în afara
armatei, într-o operaţiune după liniile inamice, istoria
devine alta, se metamorfozează cu ajutorul ficţiunii şi
se dezvoltă într-un concept atât de artistic, încât iese
din sfera realităţii, creându-şi propria dimensiune is-
torică.
               Dar istoria nu este singurul element supus
infiltrării ficţiunii în deixisul temporal stabilit de crea-
ţie. Aşa cum Orwell şi-a extras numele romanului
“1984” chiar din anul scrierii, 1948, pentru a avertiza
asupra derapajelor stalinismului, multe creaţii literare
(şi nu numai) au avut ca scop ilustrarea unui viitor dis-
topic, tocmai pentru a evidenţia anumite aspecte nefa-
vorabile ale societăţii ce ar putea degenera într-o
realitate suportată doar de ficţiune. O operă ilustrativă
pentru acest concept este producţia cinematografică
“V for Vendetta”. Acţiunea are loc în anii 2020 (filmul
a fost lansat în 2005), într-o Mare Britanie stăpânită
de tiranie absolută şi totalitarism, unde întregul regim
politic este bazat pe frica cetăţenilor. V, un anarhist as-
cuns după o mască simbolică ce luptă pentru dreptatea
sistemului şi libertate, încearcă să construiască sche-
letul unei revoluţii. Acesta preia controlul tuturor pro-
gramelor de televiziune, prin intermediul canalului de



3REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

ESEUurgenţă, pentru a-şi transmite mesajul la nivel naţional.
El doreşte să distrugă clădirea Parlamentului Britanic,
văzut ca o emblemă a societăţii actuale, a regimului
politic.“Symbols are given power by people. Alone, a
symbol is meaningless, but with enough people,
blowing up a building can change the world.” Timp
de un an, V este prezentat drept principalul inamic al
naţiunii, crimele lui contra celor mai afluenţi susţină-
tori ai Partidului sunt sistematic mascate pentru a nu
divulga maselor adevărata sa putere şi dominaţie.
Apoi, în data atribuită revoluţiei, mii de oameni (ce
poartă costumul emblematic al lui V, toate astea fiind
primite în colete, prin poştă, expediate chiar de către
acesta) vin să vadă prăbuşirea fascismului prin distru-
gerea unei clădiri emblematice a Angliei. Filmul evo-
luează pe mai multe planuri, fiind constituit din mai
multe fire narative ce creează o capodoperă a cinema-
tografiei. Distopia este prezentată extrem de viu şi ve-
rosimil, Partidul devenind un fel de reprezentare a
nazismului în secolul XXI, cu reguli stricte, lagăre de
concentrare şi mass-media controlată de propaganda
statului. Aici, ficţiunea nu are scopul de a ne oferi o
viziune pozitivă alternativă asupra evenimentelor în-
tâmplate pentru a ne simţi în siguranţă, ştiind că drep-
tatea a fost servită în cel mai corespunzător mod, chiar
şi în ficţiune. Spre deosebire de Inglourious Basterds,
aici viitorul este alterat de ficţiune, iar scopul asupra
maselor nu este acela de împăcare iluzorie cu societa-
tea la un anumit punct al dezvoltării ei, ci responsabi-
lizarea spectatorilor, catharsisul acţionând pe structura
fricii. Cu toţii răspundem pentru soarta societăţii şi în-
cotro se îndreaptă aceasta, dar acest concept este de
multe ori uitat în prezentul etern în care trăim. Distopia
acţionează ca un mecanism de declanşare a unor
perspective nefavorabile viitorului. În acest film, deşi
distopic prin excelenţă, deznodământul este unul po-
zitiv pentru naţiune, aceasta fiind salvată de fiecare in-
divid în parte care şi-a înţeles infinitezimala parte din
măreaţa revoluţie; filmul nu a avut un grandios succes
doar pe plan cinematografic, ci şi pe plan politic şi
ideologic. În cultura modernă, masca purtată de V a
împrumutat conotaţiile specifice promovate în film,
anume revolta împotriva guvernului (sau a măsurilor
luate de acesta), protestul şi libertatea ideologiei na-
ţionale. Mulţi protestanţi au adoptat masca în diverse
manifestări (în unele ţări fiind chiar interzisă), folo-
sindu-se de mesajul de responsabilizare socială din
spatele ei şi conotaţiile filmului. Revenind, distopia
ilustrează un viitor de care toţi suntem responsabili.
Exprimând prin artă posibilităţile multiple pe care este
bazată o distopie, omul înţelege mai uşor funcţia sa în
societate şi măsurile care trebuie luate pentru a evita
astfel de probleme sociale. De asemenea, în creaţiile
cu un final favorabil, distopia este spartă tocmai prin
restabilirea unui cadru echilibrat al deixisului temporal
de către personajele ce înlătură (sau măcar reduc) as-
pectele negative ale societăţii lor.
               O astfel de lume distopică întâlnim şi în ro-
manul lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (temperatura
optimă la care arde celuloza) unde cărţile erau inter-
zise, iar „pompierii” funcţionau ca un fel de securitate
ce ardea casele oamenilor ce ascundeau cărţi. Sensi-

bilitatea societăţii devine aproape inexistentă. Maşinile
merg cu viteze uluitoare, reclamele de pe marginile
autostrăzilor întinzându-se pe kilometrii pentru a putea
fi citite din maşină, moartea unui om nu mai este de-
mult un eveniment atât de tragic, nici măcar pentru fa-
milie, prieteni sau vecini, personajele din serialele
televizate sunt considerate “familie”, iar cărţile sunt
privite ca nişte loaded guns, mai exact, ca un pericol
social. S-a ajuns aici datorită progresului incomensu-
rabil făcut de media, interesului tot mai crescut pentru
hobbyuri, filme, seriale şi toate lucrurile care accele-
rează ritmul vieţii, care nu ocupă atât de mult timp ca
cititul.  Astfel, cărţilor li s-a acordat din ce în ce mai
puţină atenţie, până când grupuri de minorităţi au pro-
testat împotriva informaţiilor arhaice şi controversate
găsite în ele. Guvernul a angajat pompierii care, ca un
paradox emblematic pentru această societate distopică
ilustrată literar, nu se ocupau cu stinsul focului, ci
chiar cu aprinsul lui, în scopul de a duce cărţile
aproape de extincţie. Guy Montag este un astfel de
pompier ce o întâlneşte pe Clarisse McClellan, o ado-
lescentă (a cărui unchi obişnuia să îi citească atunci
când era foarte mică, înainte de interzicerea cărţilor;
provine dintr-o familie cultă care, chiar şi în lipsa căr-
ţilor, nu şi-au pierdut gândirea morală specifică inte-
lectualilor) care s-a mutat recent lângă casa lui şi este
absolut fascinat de modul ei de a fi, de mentalitatea şi
sensibilitatea ce o exclud din societatea rece şi indife-
rentă în care trăiesc.  I sometimes think drivers don’t

grafica: Diana Dumitrescu
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know what grass is, or flowers, because they never see
them slowly. Involuntar, Clarisse reuşeşte să trezească
în Guy profunzimea deloc specifică pompierilor. În
scena din incipit, acesta arde o carte simţindu-se pu-
ternic şi răspunzător pentru binele adus omenirii. În-
tâlnind această fată şi ideile ei neîngrădite, Guy începe
să mediteze la sensul vieţii şi să îşi pună la îndoială si-
tuaţia sa de fericire relativă în care trăia zilnic. Clarisse
descoperă firea veritabilă a lui Guy, clasificând iden-
titatea lui de pompier foarte stranie faţă de felul său
de a fi. You’re not like the others. I’ve seen a few; I
know. When I talk, you look at me. When I said
something about the moon, you looked at the moon.
The others would never do that. The others would walk
off and leave me talking. Or threaten me. No one has
time any more for anyone else. La puţin timp de la pri-
mul contact uman al celor doi, Clarisse dispare. Între-
bându-şi soţia, aceasta recunoaşte indiferentă că
probabil o maşină ar fi ucis-o, iar familia ei s-ar fi
mutat din nou. Totuşi, amprenta fetei îi va influenţa
profund şi ireversibil viaţa lui Guy. Impresionat de
soarta unei femei care a ales să se sinucidă împreună
cu ale sale cărţi atunci când pompierii au venit să îi in-
cendieze casa, el ia unul dintre romanele aruncate pe
jos şi îl ascunde în casă. De aici începe totul, Guy de-
venind din ce în ce mai revoltat împotriva sistemului,
începe să citească împreună cu soţia sa cărţile luate de
prin “misiuni” (numărul lor crescând gradat) şi susţine
chiar că e posibil ca informaţii elementare pentru so-
cietatea sa contemporană să fie găsite în cărţi, ele-
mente care pot duce chiar la combaterea războiului
despre care niciun civil nu ştia aproape nimic. Guy
Montag este descoperit de ceilalţi pompieri, pus să îşi
incendieze casa şi apoi urmărit cu avioanele celor de
la ştiri, cu câini mecanici şi alte astfel de mijloace ex-
treme, datorită curajului său de a se răzvrăti împotriva
societăţii şi a pompierilor, mai exact a şefului său pe
care l-a ars de viu, provocat fiind de acesta. Întreaga
urmărire devine un spectacol naţional, iar când Guy
ajunge la prietenul său, fostul profesor de
literatură engleză, Faber, acesta îi spune să
părăsească oraşul, să ajungă în pustiul larg
şi să caute exilaţii iubitori de cărţi ce tră-
iesc nomad prin pădure. Urmând cursul
râului, Guy întâlneşte acest grup de inte-
lectuali care au memorat pagini, capitole,
romane întregi pentru a le păstra şi pre-
zenta umanităţii atunci când va fi pregătită
să le redescopere. Astfel, fiecare om de-
vine o carte şi va ajuta la recivilizarea so-
cietăţii, chiar dacă nu mai există aproape
deloc cuvântul scris. Implicarea socială a
acestor oameni este uriaşă, aceştia fiind
vânaţi de către pompieri, forţaţi să îşi mute
permanent tabăra şi persecutaţi atunci când
sunt găsiţi (deşi societatea lor nu îi percepe
neapărat ca pe un pericol iminent), ei con-
tinuă să lupte pentru cauza culturii asuprite
de către guvern, pentru reclădirea societăţii
şi a unui sistem nou de valori morale pe

care se poate baza aceasta. Împreună, ei asistă la ex-
plozia oraşului după ce o bombă aeriană este aruncată
asupra lui. Scena de final îi ilustrează pe aceşti inte-
lectuali pornind spre ruinele civilizaţiei unde vor să
reclădească societatea, umanitatea fiind în sfârşit pre-
gătită pentru afluxul cultural de care are disperată ne-
voie. We’re going to meet a lot of lonely people in the
next week and the next month and the next year. And
when they ask us what we’re doing, you can say, We’re
remembering. Fahrenheit 451 ilustrează literar o so-
cietate distopică unde cultura, singura constantă sigură
a progresului, nu este doar rar percepută sau respinsă
aşa cum întâlnim uneori în zilele noastre (sau cum în-
suşi Ray Bradbury a simţit în 1953, anul scrierii ro-
manului), ci chiar un motiv de stigmatizare,
intelectualii fiind determinaţi să îşi continue viaţa în
afara culturii sau să părăsească permanent societatea.
Degradarea socială la care suntem supuşi progresiv
poate duce la o situaţie distopică în care se vrea ca
educaţia, civilizaţia şi cultura să fie complet şi irever-
sibil aduse la rangul de inexistenţă, situaţii prezentate
în detaliu în viitorul alternativ din Fahrenheit.
               Ficţiunea, prin preludiul său în spaţiile de-
ixisului temporal, ne arată deopotrivă dorinţa omului
de a servi dreptatea în cel mai just mod, chiar dacă
într-un cadru al timpului demult apus, dar şi distopia
ce se poate transforma foarte uşor în realitatea (majo-
ritatea operelor având la bază un istoric asemănător
sau chiar comun cu cel al societăţii actuale) de care
toată umanitatea ar putea avea parte dacă anumite va-
lori morale, ce devin gradual din ce în ce mai neim-
portante, dispar complet, tocmai din cauza indiferenţei
individului faţă de societate. Distopia funcţionează ca
o oglindă artistică în care ne putem privi ca umanitate.
Astfel, orice plan temporal poate fi alterat benefic de
către ficţiune pentru a servi nu doar în scopuri literare,
artistice, de a sensibiliza receptorul şi de a-i transmite
eficient o emoţie, ci şi pentru a responsabiliza indivi-
dul şi a-i aduce la cunoştinţă anumite aspecte istorice
sau sociale, ce încep a fi gradual uitate de către uma-
nitate.

grafica: Oana Bianca Lazăr
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Moştenirea maeştrilor gânditori 
Daniela Plăiașu

Comparând cele mai celebre utopii din Renaştere şi până inclusiv secolul al XIX-lea, vedem
că trăim în mare parte în aceste plăsmuiri ale maeştrilor gândirii Europei şi într-un fel, simţim asta
ca pe o oblăduire a acestor minţi care par a fi croit ceea ce ne place să numim lumea noastră, ei în-
durând pentru aceste idei ale dezvoltării de la priviri uimite şi până la oprobriul public, având însă
conştiinţa clară a progresului. Din păcate, Utopia în care ne place că trăim este foarte aproape de
reversul ei, Distopia, şi cel puţin, pe teritoriu european, comunismul şi nazismul cu toate crimele lor,
de toate felurile, sunt doar fiii revoluţiei, schimbării, haosului pe care le poartă unul din mirajele
Utopiei: a face tabula rasa din orânduirea ce trebuie schimbată.

Statele ideale ale lui Panurge (personaj din
Gargantua şi Pantagruel, de François Rabelais) şi ale
tuturor marilor filosofi europeni care au dorit o altă ci-
vilizaţie prin regândirea noţiunii de stat şi a raporturi-
lor pe care acesta le presupune între cei ce muncesc şi
cei ce se aşază în fruntea fructului muncii lor şi-l ad-
ministrează folosind puterea poziţiei de autoritate şi
deci forţă sunt analizate în ideile lor obsedante în lu-
crarea care mi-a inspirat titlul acestui eseu. 

Unul dintre filosofii francezi ai ultimelor de-
cenii ale secolului al douăzecilea, André Glucksmann,
prin răscolitoarea sa carte, Maeştrii gânditori, mi-a
mobilat mai toată vacanţa de vară, atât prin realitatea
(greu de acceptat pentru orgoliul personal) că a trebuit
să citesc şi de zece ori o frază pentru a avea senzaţia
sau certitudinea că am înţeles-o, dar mai ales prin de-
monstraţiile de cele mai multe ori irefutabile, umbrite
uneori, e adevărat, de un partipris care şochează la o
minte atât de cuprinzătoare şi răzbătătoare în acelaşi
timp. În centrul cărţii stă o teză, aceea că minţile cele
mai strălucite ale clasicilor filosofiei germane, printre
alţii, sunt direct vinovate de ororile Holocaustului şi
că toate aceste idei intolerante, rasiste şi antisemite
sunt tare seculare ale gândirii europene, că de fapt
complicităţile la genocid sunt ale milioanelor de euro-
peni trăitori de-a lungul mai multor secole. Izvorul
acestor idei este, în viziunea lui Glucksmann, marele
miraj al controlului absolut asupra celorlalţi, invocând
dreptul celui care face aserţiuni generale, enunţă legi
şi principii de a dispune de viaţa celuilalt, erijându-se
în purtătorul unei valori absolute. Sugestia demonstra-
ţiei ar fi că a te aşeza în fruntea deciziei cum să fie
cheltuite bunurile făcute prin munca oamenilor în nu-
mele unui strat abstract, dar foarte concret, prin coer-
ciţie, invocând o teorie, cea mai ispititoare fiind, de
exemplu, lupta pentru justiţie socială, este supremul
iluzionism şi suprema tentaţie şi satisfacţie a condu-
cătorilor Europei, trufia pe care bătrânul continent a
exportat-o în toată lumea ca model de conducere.

E clar pentru orice admirator al gândirii
Europei moderne că teza aceasta nu e, ca să ne expri-
măm eufemistic, deloc confortabilă. Morala e greu de
digerat. A spune că minţile cele mai strălucite ale
Europei moderne, au răsădit o sămânţă atât de otrăvită

este o judecată ce pune sub semnul întrebării însăşi
marea aură a progresului pe care în mintea noastră o
acordăm marilor deschizători de drumuri. A spune că
asta e una din cele mai durabile idei directoare ale eu-
ropenismului, comună dictatorilor demenţi şi marilor
gânditori e destul de dur şi prima tentaţie e să respingi
toată demonstraţia, deşi, cu cât înaintezi în carte, vezi
cât de bine este argumentată teoria în cazul regimurilor
criminale nazisto-comuniste. Marx, unul din părinţii
comunismului, invocat, pe bună dreptate ca izvoditor
de „lume nouă” pentru că, pornind de la un inteligent
studiu al plusvalorii, recte al exploatării muncitorului
prin folosirea acesteia de către patroni, ajunge la a pro-
povădui o necesitate imperativă de răsturnare a lumii,
uitând să spună că, după valurile de violenţă, mii, sute
de mii, milioane de morţi în numele spălării umilinţei
exploatatului muncitor care ar trebui, de fapt, să con-
ducă lumea, şi în noua societate tot el rămâne la baza
piramidei şi tot el va merge de a doua zi din nou la
muncă, schimbând doar patronul, acesta fiind, după
revoluţie, un stat ce-i va administra fructul muncii,
proclamându-se drept cel ce ştie ce nevoi are proleta-
rul, ce trebuie să gândească şi să supună bietul sortit
la munca eternă. Fie şi prin evocarea numai a acestei
„scăpări” a „maestrului gânditor”, figura de iluzionist
poltron a unuia din bărboşii zei ai comunismului aşa-
dar este foarte convingător pictată, ca şi sorgintea lui
de bun produs al educaţiei Germaniei în calitate de
pilon cultural al minunatei noastre Europe.

În cazul lui Nietzsche, spirit damnat, inspira-
torul teoriei omului superior instrumentată criminal
prin punerea la punct a maşinii de ucis pe cei care nu
se încadrează în tiparul arian de către nazişti, aproape
că efortul de a demonstra teza e inutil. Minunata lui
inteligenţă cade sub degetul acuzator al filosofului
francez. Totuşi, cel puţin economistul, poate genial cu
idei exaltate şi iresponsabile despre justiţia socială, ca
şi excentricul filosof ros de propria-i slăbiciune şi
boală mai mult decât de ideea de a deveni vreun profet
al unei noi utopii, astăzi, priviţi la rece, nu par decât
nişte tipuri umane care, în viziunea mea, greu se cali-
fică drept maeştri ai gândirii şi ai unei noi civilizaţii,
ceea ce s-a întâmplat în comunism şi nazism pornind
de la ideile lor neexonerând, după părerea mea, pe nici
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unul dintre cei ce au încălcat orice prevedere a bătrâ-
nului Drept roman. 

Nu sunt interesată nici să aprob teza filosofului
francez nici să o neg, oricât de pasionantă ar fi fiecare
variantă. Ceea ce m-a cutremurat a fost bătaia lungă a
ideilor, mentalităţilor, exemplelor „maeştrilor gândi-
tori”. Schimbând ceea ce trebuie schimbat, deşi nicio-
dată în viaţa mea n-am abordat la modul
paradisiac-naiv meseria de profesor, având o relaţie
ură-iubire cu ea de la începuturile carierei mele de
acum 30 de ani, nu pot ignora că bucuria de a fi mentor
(mă rog, nici aici nu-mi fac prea mari iluzii, nici în
ceea ce priveşte vreo eventuală calitate foarte înaltă a
modelului, nici în profunzimea sau durata influenţei
mele asupra eventualilor mei discipoli adevăraţi),
onoarea de a fi un punct de reper în dezvoltarea elevi-
lor vine cu o cohortă întreagă de apăsări, de responsa-
bilităţi ce transcend propria viaţă a dascălului.

Revenind la micuţa mea experienţă intelec-
tuală, am întrerupt de foarte multe ori lectura cărţii lui
Glucksmann şi am urmat un plan pe care mi l-am sta-
bilit de la începutul vacanţei şi anume acela de a citi
cât mai mult din opera unui alt autor francez, un eseist
şi un prozator cu destulă influenţă în intelighenţia
mondială cu care de data asta, nu am nicio afinitate,
dar a cărui carte cel mai recent apărută la noi, Fiul cel
bun, părea, după titlu, dar şi într-un interviu luat au-
torului, Pascal Bruckner, la Televiziunea Română,

foarte aproape de ceea ce aş fi tratat eu într-un articol
legat de conceptul dezvoltare, aşa că am recitit Luni
de fiere, primul său roman, apoi am lecturat romanul-
parabolă Palatul chelfănelii şi, în cele din urmă, Fiul
cel bun. Toate cele trei cărţi sunt influenţate, în moduri
foarte diferite, de personalitatea absolut odioasă a ta-
tălui lui Bruckner, un nazist al propriei familii, în mare
parte, de o ferocitate ieşită din comun în ceea ce pri-
veşte susţinerea Holocaustului, a violenţei extreme pe
care o aplică şi asupra soţiei, pe care o distruge siste-
matic, cu strategii demonice, şi asupra copilului, care,
într-una din desele bătăi crunte pe care i-o aplică tatăl
său, vede, în ochii bărbatului încins de beţia corijării
exemplare pe care o aplică micuţului, sclipirea de fiară
turbată ce e aproape de uciderea victimei, iar dorinţa
de a-l omorî pe care băiatul o descifrează în privirea
propriului părinte îi rămâne toată viaţa în faţă, ori de
câte ori se gândeşte la el sau are de-a face cu acest bă-
trân plin de venin ce nu regretă o clipă ceea ce a făcut
şi proferează cele mai otrăvite idei rasiste şi antisemite
până la moartea sa, în 2011, nefiind capabil să dezvolte
nicio trăire normală sau o reacţie civilizată, nici măcar
faţă de infirmiera sa de provenienţă africană care îi
acordă cele mai intime îngrijiri atunci când, în ultima
fază a decrepitudinii, nu e capabil să se mai ridice din
pat.

Relaţia tată-fiu în operele lui Bruckner sau cea
de mentor-discipol e complementară celei dintre gân-
ditor şi cel ce-i pune în practică teoria din opera lui
Glucksmann: Dacă în Maeştrii gânditori articolele,
studiile lui Fichte, Hegel sau Marx părăsesc lumea
scriptelor nevinovate (dacă poate ceva făcut să dăinuie
prin scris exonerat de responsabilitate) şi ajung reali-
tate, generaţii întregi făcând din maeştrii gânditori
nişte spirite tutelare aproape religios urmate, Pascal
Bruckner îşi va face, la rândul lui, aproape o religie
din a fi tot ceea ce detestă tatăl său, ca să constate că
modelul contrar, cel adoptat polemic faţă de un tip
abuziv, lipsit de umanitate, îl formează totuşi, într-un
determinism invers, dar la fel de înrobitor ca al celui
care respectă cu stricteţe modelul tatălui. Concluzia
luptei sale împotriva imaginii tatălui: „O singură cer-
titudine am: tata m-a făcut să gândesc mai bine, gân-
dind împotriva lui. Sunt bătălia lui pierdută: iată cel
mai frumos dar pe care mi l-a făcut.” (Fiul cel bun,
Ed. Trei, Bucureşti, 2014, p. 182). Este o victorie, dar
una care vine ca o eliberare spirituală după o lungă
luptă de clarificare a strategilor: „A te revolta nu în-
seamnă nimic. Marea artă este să nu reproduci defec-
tele celor pe care-i respingi. Orice contestare este, în
egală măsură, retransmitere involuntară. Ceea ce este
adevărat pentru viaţa de familie este adevărat şi pentru
cea politică: fiecare revoluţie destituie un despot pen-
tru a înscăuna un altul, iar victima de ieri, abia ajunsă
la putere, se grăbeşte să persecute şi ea, la rândul ei.
Nu se trece de la sclavie la libertate, doar ne mulţumim
cu schimbarea lanţurilor. Aşa s-a întâmplat şi cât pri-
veşte caruselul infernal al secolului XX, dar şi cu tra-
gedia comunismului şi a avatarurilor acestuia. În faţa
tatălui, un fiu nu are decât trei posibilităţi: supunerea,
fuga sau revolta. Cele trei nu se pot amesteca. Deseori
revolta nu este decât o emulaţie accelerată: după ce

grafica: Mara Stanciu
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şi-a exprimat limpede respingerea, copilul se întoarce
în siajul părintesc. Îşi închipuie că se fofilează, dar nu
face decât să perpetueze nevroza fără să-şi dea seama,
ori plăteşte pentru alţii transformându-se în ţap ispă-
şitor. Ani l-a rândul m-am surprins apucat de o turbare
copiată perfect după crizele tatălui meu [...] Fiecare se
zbate în propria genealogie ca o muscă în plasa păian-
jenului, încercând să iasă la suprafaţă, să regăsească
terenul tare sub tălpi.” (op. Cit., p. 128) 

În afară de calea demantelării templelor de idei
ale înaintaşilor, cea a lui Glucksmann, de calea com-
portamentului complementar a lui Bruckner, ce altă
cale a raportării la moştenirea culturală mai avem, noi
copii de câteva milenii de cultură şi civilizaţie de-a
gata?

Dac-ar fi să-l credem pe Charlie Citrine din
Darul lui Humboldt, roman al lui Saul Bellow publi-
cat în original în 1975, după ce am luat tot de la ma-
giştrii noştri geniali, devenind premianţii cei bogaţi,
trăind în huzur şi încălcând şi mai multe legi morale
decât ei, am putea să mai fim salvaţi încă o dată de ge-
niul lor şi, cu banii încasaţi, să le facem un frumos
mormânt pentru ei, familia şi prietenii lor. Uriaşa dez-
voltare de ironie, autoironie din cartea lui Bellow ni-l
prezintă într-o parabolă plasată neverosimil în marele,
cenuşiul Chicago din anii ’70 pe ucenicul Citrine, câş-
tigătorul premiului Pulitzer, care duce o viaţă atât de
dezordonată de fiu spiritual risipitor şi căruia
Humboldt, strălucit poet şi magistru al lui Citrine (pe
care-l blestemă pentru nerecunoştinţă, imoralitate şi
parvenitism, deşi el însuşi e un dictator lipsit de onoare
şi demnitate), om de un talent nesecat sfârşit însă în
nebunie şi sărăcie, îi lasă moştenire un scenariu genial
cu care Citrine face ce ştie mai bine: îl pune în scenă
şi câştigă o mulţime de bani, numai buni pentru a-şi
mai cumpăra o bucată de viaţă în prosperitate şi cele-
britate, dar în perfect derizoriu, şi pentru a celebra me-
moria maestrului într-un frumos mormânt. Faptul că
romanul acesta îi aduce lui Below însuşi premiul

Pulitzer şi apoi Nobelul pentru literatură poate spune
câte ceva şi despre impactul parabolei sale asupra ma-
rilor receptori de literatură ai vremii. Ar fi o a treia
cale: valori spirituale, ale unor oameni ce au pierit,
transformate în bani, stil de viaţă modern şi morminte
decente pentru ei, orice ar însemna aceasta în limbajul
parabolei moderne.

La noi, problema relaţiei dintre postmodernişti
şi înaintaşi e în sine un domeniu de studiu. Marea temă
a datoriei faţă de înaintaşi care-l anima pe Eminescu
în Epigonii şi îl făcea pe el, marele poet, să le clă-
dească un poem ca pe un templu, majoritatea ei fiind
de fapt nişte creatori minori, ajunge la postmodernişti
o joacă de sfărâmat în cioburi „zestrea culturală” şi de
făcut jocuri de abilităţi practice de lipire, imitare, pas-
tişare, interpolare a operelor înaintaşilor. Scopul? În
afară de o bagatelizare fie a operei unui ilustru creator
fie, dacă tonul parodierii este îndreptat asupra propriei
scrieri, a lucrului propriu al celui ce se dedulceşte la
micile plăceri ale parodierii-paştişării-bagatelizării se
vede o altă vârstă a - să îndrăznim să-i zicem - litera-
turii majore?

Ce sens, în afara pulverizării, amestecului de-
concertant, jocului de iluzionist de specialişti ai anean-
tizării lumii şi eului transmite o scriere
postmodernistă? Da, lumea şi în ea tot ce poate încă-
pea, inclusiv eul, toate acestea sunt pentru postmoder-
nişti Textul din care scriitorii torc scriituri. Mai
departele, acel dincolo al secolelor anterioare, al ro-
manticilor, filosofilor, misticilor devine o parte din
marele text. Nu mai e nimic dincolo: lumea de mâine
şi lumea de dincolo de realitate pierd orice fascinaţie
după hecatombele marilor ideologii demonice ale se-
colului al douăzecilea? Sunt postmoderniştii născuţi
bătrâni, în sensul rău al cuvântului, obosiţi cu adevărat,
nu doar din raţiuni poetice? Unii zic că postmodernis-
mul s-a încheiat de ceva timp şi că ne aflăm în alt –
ism. După demitizare, remitizare, manierisme ironice

şi autoironice, trăim o nouă eră
a mitologiei literare? 

E asta a patra cale, in-
trarea şi ieşirea din neant într-o
nouă mitologie, distrugerea
moştenirii pentru un nou sens?

N-aş şti ce să pun ca
semne ale acestei noi ere, în
afară poate de mitologia abso-
lut stranie a lui Mircică din
Orbitorul lui Cărtărescu şi de
oribilul dans obsedant al entită-
ţilor electrice compuse din cre-
ier, măduva spinării şi glandele
sexuale ce prevestesc o nouă
eră ce începe cu unirea gemeni-
lor, a lui Mircea şi a fratelui de
mult pierdut şi care a rătăcit
drumul, devenind o chintesenţă
a abjecţiei.

Nu pot încheia şirul de
întrebări care de fapt sunt me-

grafica: Iulia Plăiașu
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Eraserhead – despre metaforizarea 
corpului şi a spaţiului

Beatrice Maria Alexandrescu

nirea acestui articol fără să pun pe tapet şi un alt punct
de vedere.

Trăim poate mai mult decât în utopiile lui
Thomaso Campanella sau Thomas Morus în tărâmu-
rile imaginaţiei titanilor ştiinţei, dar în ultimă instanţă
în cărţile lui Jules Verne, (unii făcând o incursiune fără
voia lor de vreo căteva decenii în lumea lui Orwell -
deşi niciodată nu e bine să crezi că ai ieşit total din
Distopia), datorăm mult tehnicii şi savanţilor creatori
de tehnică, forţa lor e uriaşă, activitatea lor, de un suc-
ces fără precedent, paşii radicali pe care ei îi fac sunt
invocaţi ca apanaje ale puterii lor ce începe să calce
prerogativele lui Dumnezeu. Procese ca, luăm doar un
domeniu, aproape la întâmplare, segmentarea celulară
şi dezvoltarea capacităţii de analiză genetică şi de ma-

nipulare a materialului genetic al tuturor speciilor, stu-
diile de involuare a unor specii şi deci readucerea la
viaţă a unor fiinţe dispărute de sute de milioane de ani,
crearea unui ADN artificial capabil de autoreproducere
şi popularea Pământului sau a altor planete cu entităţi
anorganice capabile să se multiplice şi să evolueze sau
implantarea acestor entităţi anorganice eterne într-o fi-
inţă umană sunt deja discutate ca părţi ale unor reali-
zări, unele deja folosite în diverse domenii, altele ca
stând să fie puse în practică. Timpul evoluţiei este când
accelerat, când întors înapoi, când suspendat. Materia
organică şi anorganică devin concepte ce vor trebui re-
definite etc. Ce morală face faţă unei asemenea revo-
luţii? Care este definirea acestei căi de a folosi
moştenirea înaintaşilor şi ce lume lăsăm celor ce vin
după noi? 

Care este darul nostru?

Până să ajung să găsesc un paralelism sau o simbolistică asemănătoare între opera lui Franz
Kafka şi filmul Eraserhead încadrat ca horror al lui David Lynch, m-am chinuit aproape doi ani să
înţeleg ceva din el. Dincolo de funcţia estetică şi anumite valori ale copilului-mutant al cuplului Mary-
Henry, nu am reuşit să descifrez nimic până să nu asociez puţin pelicula de groază cu lumea genială
a gândacului kafkian. Nu este un eseu comparativ, nici măcar o comparaţie destul de bine definită,
însă această asemănare m-a ajutat să înţeleg un pic mai bine metaforele prezente în film.

Din 1915 până acum, în 2015, la un veac de la
publicarea nuvelei lui Kafka în Die Weißen Blätter
opera genialului scriitor ceh a suscitat multiple inter-
pretări. Omul se transformă într-o insectă, dar latura
intelectuală, lingvistică nu şi-o pierde. Se pierde în
cosmosul tehnologic şi administrativ al vremii sale,
devenind un caz social şi un outcast, nemaiputând
contacta lumea de afară, mundanul. Prin izolare, se su-
bliniază geniul neconsolat apărut ca o boală prin Ver-
wandlung-ul (metamorfoza) inconştient, în timpul
somnului, care, totuşi, nu anihilează sensibilităţile
umane precum plăcerea de a asculta un cântec inter-
pretat la pian.

Aceste interpretări, pe lângă faptul că sunt re-
dundante, nu mă impresionează deloc. Omul trăieşte
dincolo de denaturări, dezumanizări şi alte procese ob-
scure.

În Eraserhead, se dă la o parte învelişul orga-
nic al realităţii şi se pătrunde în visele lui Henry
Spencer, protagonistul real, tatăl copilului a, pe care l-
aş numi protagonistul mitic al filmului (vise care au
nevoie de o analiză freudiană). Titlul Eraserhead vine
de la destinul sau de la transformarea pe care o suferă
Henry: capul desprinzându-i-se de trup într-unul din

visele sale şi căzând într-o lume semireală, este găsit
de un copil şi dus la o mică fabrică ce produce radiere;
destinul lui Henry ar putea fi destul de ciudat: din
capul lui se vor face radiere, care vor şterge nişte cu-
vinte scrise care nu mai sunt necesare sau care sunt
considerate greşite. E nevoie de cuvântul ,psihanaliză”
în multe secvenţe în care personaje precum Mary, iu-
bita lui Henry şi mama acesteia intră într-o transă fan-
tastică în faţa corpului unui pui aşezat pe o farfurie, al
cărui scop este să fie mâncat. Cel mai bine ar fi să con-
ceptualizăm corpurile, obiectele pe care regizorul
David Lynch le integrează în spaţiu, să privim corpu-
rile personajelor bizare ca pe nişte informaţii. Nu că
bietul prunc mutant născut din dragostea dintre Henry
Spencer şi Mary (există speculaţia că Lynch ar fi trans-
format corpul unui iepure şi în acest mod ar fi creat
copilul straniu care scoate cele mai ciudate sunete din
film) ar fi forma americană a unui Bogumil blagian,
dar corpurile şi dematerializările lor, în vis sau reali-
tate, influenţează percepţia privitorului.

Apărut în 1977, filmul este definit ca film de
groază datorită ipostazelor înfricoşătoare în care apare
copilul bizar al lui Henry, a sunetelor care fac pielea
de găină şi care, pentru un iubitor de groază, creează
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un oarecare eargasm, a sângelui care curge dintr-un
pui mort şi, ulterior, din Henry. De fapt, filmul e un
horror, pentru că Henry duce o viaţă groaznică pe
toate coordonatele: familie bolnavă psihic, femeie fri-
coasă şi plângăcioasă, care abandoneză căminul din
cauză că este incapabilă să îşi înţeleagă pruncul şi să
comunice cu el, totul fiind încadrat de spaţiul negru al
închisorii familiale. Din punct de vedere vizual şi sim-
bolistic, David Lynch “metaforizează” la un moment
dat spaţiul, sugerând închisoarea familială a lui Henry
printr-o strategie referitoare la câmpul său vizual: pri-
vind spre şi apoi prin fereastră, în afară poate vedea
doar un zid (sau un bloc), el participând, prin geneza
familiei, la propria claustrare. Familia sa este absolut
dezgustătoare şi îi amplifică anxietatea faţă de pater-
nitate, mai ales atunci când mama iubitei sale îl sărută,
momentul fiind surprins de Mary. Sigmund Freud
afirma că “Anxietatea este prețul pe care îl plătim
civilizației.”. Părerea lui, aplicată în societatea din care
face parte Henry Spencer, dezvăluie originea fricii şi
viselor ca o apă tulbure ale protagonistului. Există o
foiţă foarte fragilă, subţire şi flexibilă care desparte
realitatea de vis, lui Spencer fiindu-i aproape imposibil
să mai distingă între lumea plină de refulări şi suferinţe
alături de Mary şi lumea în care se refugiază în braţele
unei Lady in the Radiator, înconjurată de misticismul
unei muzici ideale, în care Henry simte briza Paradi-
sului: In Heaven, everything is fine. /You’ve got your
good things, and I’ve got mine. Problema se pune ast-

fel: Henry ajunge să nu mai aibă spaţiu personal atunci
când împarte camera cu iubita lui, ceea ce agravează
percepţia despre sine şi teama pe care o manifestă în
civilizaţie, în familie. Spaţiul şi întregul decor revin
personajului macabru, care încorporează o nouă mito-
logie în corpul care problematizează mult filmul. Co-
pilul este, în mod kafkian, un neînţeles, o fiinţă ale
cărei suferinţe nu pot fi alinate prin nicio metodă
umană, un proscris cu trup de mutant care stă închis
între pereţii aceleiaşi camere, la fel ca Gregor Samsa.
Samsa era un geniu – despre prunc nu cunoaştem date,
însă este despărţit foarte mult spiritual de părinţii săi
şi mai ales de mama sa, care nici nu reuşeşte să îl hră-
nească fizic destul (să nu ne aşteptăm, deci, de la hrană
spirituală din partea mamei pentru acesta). Copilul
este, de fapt, o greşeală – o greşeală mutantă a lui
Henry şi Mary. În compania acestui copil fantastic îşi
trăieşte Henry apocalipsul personal, după ce Mary
abandonează terenul.

Originea stranie a copilului este revelată prin
imaginea unui pui pe care Henry este invitat să îl taie
când ia masa cu Mary şi părinţii acesteia. Henry vede
cu câteva minute înainte de aceasta familia ipostaziată
în tabloul căţelei părinţilor lui Mary care îşi alăptează
puii şi se simte îngreunat de pângărirea iubitei sale
printr-un intercourse atunci când vede că din puiul în
care înfige furculiţa curge sângele ca într-o avalanşă.
Acestea trezesc anxietatea în corpul lui Henry, însă nu
este singurul care suferă de pe urma sarcinii lui Mary.
Niciunuia nu îi vine uşor să se mentalizeze ca părinte.
Nimeni nu îşi poate pune pielea de părinte pe oase sau
ca pe o a doua piele. Este o geneză prea grea pentru
un om, iar atunci când află că acel copil este o ciudă-
ţenie, trupul acestuia devine corp de meditaţie. Nimeni
nu se poate pune în pielea copilului. Ne întrebăm dacă
are piele. Morfologic vorbind, este aşa de la naştere,
spre deosebire de Gândăcimea Sa Gregor Samsa care
se dezvoltă, devenind insectă în timpul maturităţii.
Putem spune că acest copil este o tumoră a unei relaţii
bolnave, nereuşite şi că este condamnat să trăiască sin-
gur, închis în sine, conştient sau nu de originea şi de
problemele sale sociale. Copilul-tumoră, copilul-pro-
blemă deschide ramurile suprarealismului, porţile vi-
sului în care Henry se refugiază şi îşi explorează
personalitatea.

Aşa cum spuneam, spaţiul este creat astfel
încât să redea groaza în care Henry trăieşte alături de
iubita sa, părinţii acesteia şi femeia de pe hol care, la
începutul filmului, îl anunţă că a fost invitat la masa
acestora.

Filmul începe cu imaginea capului lui Henry
Spencer, pe care Lynch îl concepe ca semitransparent,
creând o imagine artistică plină de misticism: un corp
ceresc apare în spatele acestuia în ipostaza de creier
(genetic), iar Henry pluteşte în universalitate, în Cos-
mos. Suferinţa lui mistică este ilustrată prin figura unui
om cuprins de anxietate, de o teamă universală. Din
gură iese un corp transparent, un embrion sau o urmă,
un simbol al copilului pe care Henry îl are cu Mary.
Copilul pare să fie o greşeală, un păcat, ajunge într-o

grafica: Miruna Roșioru
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materie lichidă stranie în care se dezintegrează, iar ato-
mii lui sunt împrăştiaţi în abis, aşa cum la final, o parte
din corpul ceresc se va sparge şi se va împrăştia în
Univers. În primele şapte minute ale filmului, sunt pre-
zentate succesiv mai multe găuri universale, hăuri,
care transcend spaţiul limitat în care se află Henry:
gura lui, o gaură într-o cutie care devine gaură neagră,
apoi o gaură care ne transportă în lumea citadină, a fri-
gului, a ceţii lăptoase, a noroiului în care te afunzi, a
nesiguranţei, a insecurităţii şi a neînţelegerii. The Man
in the Planet, faţa plină de bube, trupul compus din ci-
catrici, priveşte din înaltul Cerului negrul imaterial al
lumii, de care este despărţit fizic printr-o fereastră
spartă, matrice a deformării, a prăpastiei. Sistemul de
pârghii pe care îl foloseşte oferă continuitate lumii şi
extinzând semantic metafora spaţială, ne putem
imagina că The Man in the Planet locuieşte pe corpul
ceresc care apare ca şi creier al protagonistului, meca-
nismul lui învârtind ideile, angoasele, plictisul lui
Henry. Ajungând pe Pământ, Henry este blocat în spa-
ţiul sistemului capitalist, parcurgând un drum lung
până acasă. El traversează o uzină cu instalaţii diverse,
butoaie, mişcarea lui fiind acompaniată de o muzică
stranie, de sunete de metale, clopote, compatibile cu
acest spaţiu tenebros, în care se împletesc blocuri,
scări, clădiri, centrale, ţevi, toate creând impresia de
labirint capitalist. Henry nu îşi dezlipeşte nici măcar
o secundă punga de corp, nici măcar atunci când
ajunge în liftul în care lumina se tot întrerupe. Henry
se află, de fapt, în antiteză cu lumea. Liftul, scară mo-

dernă, electrificată, preia simbolistica acesteia, sem-
nificând în acest caz treapta, drumul spre interiorizare.
Urcarea este o etapă anterioară închiderii. Sunetele hi-
bride ca sfârâitul caloriferului tensionează lumea lui
Henry, care devine conştient de faptul că este blocat
nu doar între pereţii rigizi ai camerei, ai blocului, ci
este blocat în realitate. Privind înspre fereastră, vede
dincolo de ea doar zidul unei clădiri şi nicidecum
cerul, păsările zburând, soarele, forfota de zi cu zi. Pe
podea, lângă calorifer, e un râu de fire care creează im-
presia de gheenă telurică. Pe faţa lui Henry se citeşte
frica, mişcările lui fiind puţin nevrotice, anticipând is-
teria dominantă din familia iubitei sale, care pe Henry
îl va deziluziona. El deschide sertarul unui dulap pe
care se află tot cabluri, găsind două bucăţi rupte
dintr-o poză cu iubita lui. Tot spaţiul este creat astfel
încât să sugereze teama de real care îl posedă pe Henry
Spencer, închiderea: grilaje, ziduri, clădiri, geamuri
care nu pot fi deschise sau care pur şi simplu nu sunt
deschise. Lucrurile care fac trecerea dintr-un loc într-
altul sunt uşile, porţile şi găurile universale prezentate
puţin mai sus, lucruri pe care David Lynch le foloseşte
pentru a ilustra succesiunea de spaţii în care Henry se
simte claustrat, îmbolnăvit de tipicul modern, de ca-
noanele familiale. Sentimentul de eliberare îl are şi în
lumea în care se întâlneşte cu Lady in the Radiator,
când se iubeşte cu femeia de pe hol, dar poate şi atunci
când pluteşte în Cosmos, numai că atunci îi este foarte
greu să conştientizeze faptul că a trecut de limita mun-
danului. Pentru Henry, aceste moduri de scăpare din
lumea reală şi bolnavă funcţionează ca terapii autoin-
duse.

Trecerea prin Univers, dintr-o lume în altă
lume au pe fundal un sunet la fel de straniu ca perso-
najele bolnave, isterice din familia lui Mary: un hâr-
şâit-sfârâit-bâzâit continuu, maladiv, abisal, ca şi cum
te-ai scufunda în atomi. Alături de acesta, clopotele
din secvenţa în care Henry trece prin uzină semanti-
zează oarecum spiritual lumea; spiritele lumii sunt re-
petiţia, monotonia, groaza de cei care deţin puterea.
Sfârâitul demonizează mica lume de pe Pământ a lui
Henry, producând un stres sonor la fel de mare ca lă-
tratul câinilor din apartament (de la început). Sunetele
sunt în general paralizante, dar se pot distinge şi unele
nobile, precum o muzică uşor onirică ce acompaniază
drumul pe care Henry îl parcurge seara.

O senzaţie la fel de bizară ca aceste sunete o
induce şi imaginea unei bătrâne care zace în bucătărie
pe un scaun, de al cărei suflu îţi mai dai seama abia
după ce vezi fumul de la ţigara pe care o fumează. Sin-
gura mişcare pe care o execută este realizată tot cu aju-
torul mamei fetei, care îi mişcă mâinile în încercarea
de a amesteca ceva într-un castron.

La un moment dat, Henry descoperă un corp
ciudat în buzunar: un vierme sau mai degrabă un em-
brion ca cel de la început, care traversează Universul,
însă de data aceasta este unul material. Aici începe o
nouă metaforizare a corpurilor, care hrănesc visele lui
Henry, care pe de o parte îi liniştesc sufletul, dar care
pe de altă parte îi tulbură tot conglomeratul de ele-
mente realiste. Viermii-embrioni invadează lumea că-
reia îi aparţine, descoperindu-i în buzunar, în dulap,

grafica: Delia Văideanu
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pe care îl împarte cu nevrotica Mary. Ei sunt simbolul
a ceva neîmplinit, ceva ce nu se poate desăvârşi spiri-
tual, ceva care urlă de groază pe linia foarte subţire
dintre lumea fiinţelor şi a nefiinţelor sau lumea ordinii
şi lumea haosului.

Se deschid uşile unui dulap care creează legă-
tura cu lumea onirică a lui Lady in the Radiator, lume
care cuprinde elemente luminoase (becuri), dar şi
gheena telurică din propria cameră (cablurile). O fe-
meie hibridă, care se mişcă lent pe o scenă şi zâmbeşte
fără încetare rupe contactul cu realitatea şi totodată ne-
voia de realitate, care pentru Henry devine un specta-
col lugubru, în care nimeni nu este capabil să îi
înţeleagă temerile şi spaimele. Visul este o pătură care
îi înveleşte latura mundană şi îi trezeşte dorinţele, fri-
cile şi nevoile, este ceea ce îi anexează un loc într-o
lume în care se poate descărca. Visul absoarbe reali-
tatea şi sparge întunericul bolnăvicios al realităţii, dis-
torsionând lumea protagonistului.

Întorcând lumea pe dos, visul anulează tempo-
rar conflictul dintre acesta şi lumea exterioară, confe-
rindu-i lui Henry şansa de a se reîncarna şi de a trăi
altfel, de a se apropia de o femeie cu un chip ciudat,
care cântă o melodie ce te duce cu gândul pe altă lume,
dar nu la fel de isterică precum e Mary. Înainte de a
vedea scena pe care Lady in the Radiator cântă despre
Paradis, se deschid nişte pereţi care indică trecerea
dintr-un sistem într-altul, la fel ca găurile care la înce-
put făceau legătura între lumi. Universul oniric al lui
Henry tinde să fie antiindustrial şi cât mai natural. Co-
pacul care în lumea reală era mic şi stătea pe noptieră
îşi măreşte proporţiile în vis, din el curgând sânge ca
din puiul de la masa luată în familie. Pe scena din vis,
la un moment dat, Henry nu mai este Henry, locul lui
fiind luat de fiul său mutant – i se ia locul în termeni
lumeşti, de fapt, i se ia capul frământat de anxietate,
iar în locul acestuia apare capul copilului, care nu în-
cetează să urle de parcă ar fi omul lui Edvard Munch
din Strigătul  himeric. Ţipătul usturător al acestuia re-
zonează cu problemele tatălui său, exprimându-şi an-
goasele fără să ştie prin intermediul bolii copilului.
Capul lui Henry este tăiat pe scena din vis şi pică într-
o baltă în care, în mod suprarealist, se scufundă, ajun-
gând în lumea reală sau într-una puţin mai reală.
Scufundarea este o metodă exploatată de mai multe
ori, apărând şi în scena în care protagonistul face baie
cu vecina, pe care încearcă să o iubească.

Pentru Henry, există mai multe femei în braţele
cărora caută confortul, experienţa nereuşită cu Mary
trimiţându-l la femeia de pe hol şi la cântăreaţa din vis.
Nevroza fetei derivă comportamentul bolnăvicios al
părinţilor ei. Dacă la un moment dat, avem imaginea
unei Mary distruse, care plânge, în faţa ei aflându-se
tatăl nebun care zâmbeşte ca un psihopat, altă dată o
vedem pe mama acesteia cum se duce după Henry şi
încearcă să îl sărute, dar este surprinsă de Mary. Ce
treabă are aceasta cu relaţia şi viitorul celor doi, chiar
s-a născut un copil sau ceva care pare să fie un copil?
Ce înseamnă căsătoria, de ce plânge Mary în aceste
momente? Ce fel de mamă este aceea care îl sărută pe
cel cu care fiica sa are un copil? Dar aceste întrebări

nu îl caracterizează pe Spencer, el este doar, speriat”
din cauza situaţiei, nu ştie cum să reacţioneze.

În figura copilului se oglindesc, de fapt, pro-
blemele tuturor, el fiind metafora durerii continue.
Este o creatură metaforizată, repetând, prin propria-i
naştere, durerea părinţilor săi. Momentul în care capul
său înlocuieşte capul tatălui este ca o a doua naştere şi
înseamnă că nicio durere nu poate fi abolită, nici
măcar în vis, înseamnă că Henry, care credea că pe
scenă îşi va găsi propriul loc, nu va avea niciodată
ceva numai al său şi că este condamnat la o teamă fără
sfârşit, la o zbatere continuă: capul său şi mintea se în-
torc în realitate, omul se trezeşte, nu mai este ancorat
în vis. Secvenţa aceasta este oarecum simetrică cu cea
din primele minute, în care din gura lui Spencer, care
pluteşte în spaţiu, iese un “corp” transparent, asemă-
nător viermilor-embrioni pe care îi găseşte în pat, în
buzunar, pe scenă. Viermii simbolizează boala şi po-
tenţează frica protagonistului de lumea palpabilă, pe
care îl vedem mai mereu nedumerit, căutând ceva.

Scâncetul noului venit pe lume este deforma-
tor, chiar şi în scena în care Spencer încearcă să o iu-
bească pe femeia de pe hol. Părăsit de Mary, care la
un moment stă pe jos în faţa patului ca şi când ar fi
într-o celulă, el rămâne singurul protector al copilului
neînţeles. Totuşi, şi el încearcă să scape de această res-
ponsabilitate, refugiindu-se în braţele unor femei care
nu pot fi doar ale lui (Henry o vede pe femeia de pe
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hol îmbrăţişându-se cu un alt bărbat). Încercând însă
să îi desfacă bandajul (hăinuţele?), acesta se rupe la
propriu. Descompunerea lui aduce un sfârşit: capul i
se depărtează de trup, gâtul i se alungeşte, o spumă ie-
şind din micul lui trup. Becul iluminează camera in-
termitent. Capul copilului pare să fie mai mare,
speriindu-l tare pe personjul lui Jack Nance. Corpul
ceresc de la începutul peliculei se sparge, o parte din
materie împrăştiindu-se.

Dar poate că Henry Spencer este la propriu de
pe altă planetă, poate că acel corp ceresc este locul lui,
poate că The Man in the Planet schimbă, printr-o mu-
tare proprie, destinul lui Henry.

Copilului i-aş mai asocia o metaforă: copilul-
plâns. O bună parte din film este un plâns camuflat în

vis, în poeticul dat de lumea femeii din vis. E un gân-
dac (kafkian) bolnav care deschide prea devreme ochii
în lumea reală, bântuindu-şi părinţii atât prin scâncetul
enervant, cât şi prin mulţimea de întrupări în viermi
care îi apar tot timpul în cale lui Spencer. Plânsul lumii
interioare se poate şterge cu radiera produsă în lumea
tehnică, se poate şterge cineva de pe faţa pământului
cu un asemenea obiect? În final, se pătrunde în corpul
ceresc spart şi negrul Universului devine un alb pur,
ceţos, ultima scenă fiind cea a îmbrăţisării dintre
Henry şi Lady in the Radiator. Singura femeie auten-
tică, misterioasă şi frumoasă pentru el este această fi-
inţă onirică. Henry închide ochii ca şi când ar visa, dar
ea este tangibilă. Radiera şterge trecutul şi lasă totul
alb, ca un nou început. Nu mai este nevoie de niciun
strigăt, poate.

V
Lumea lui Nu – dezvoltarea spaţiului 

în non-locuri
Simona Gabriela Noapteş

Este greu să scrii despre poezia lui Bacovia. Mai bine ai lăsa foaia goală, ai închide-o undeva
și ai uita de ea, de tot. Ar fi mai corect așa. Căci poezia lui Bacovia este o poezie întreagă – își este
suficientă sieși. Poezia lui Bacovia poate nici măcar nu are nevoie de critici. Spiritualitatea modernă
ar fi accepta-o oricum, și-ar fi însușit-o și ar fi cucerit cu ea noi adepți. Ar fi mai corect așa pentru că
ne păcălește, pentru că e învăluită în stofe grele și pentru că este greu să o dezbraci... și mai bine o
lași așa, ca nu cumva, despuiată, să își piardă frumusețea. Pentru că toți visăm să-i găsim un înțeles,
mai bine spus Înțelesul, pentru că îl auzim, îl vedem, pe alocuri îl mirosim și îl pipăim, și putem să
urlăm: „este!” E greu însă când încercăm să-l descriem, pentru că este atât de prezent încât ne
copleșește. Citind poezia lui Bacovia suntem pierduți, orice cale am alege: dacă ne lăsăm seduși de
încercarea decriptării ei cu diferite instrumente nu facem decât să o rănim, iar dacă nu încercăm să
o transformăm în înțeles, o vom pierde de tot

Mi-e greu să prind în literal starea, ideea, pro-
blematica, pe care o ridică poezia lui Bacovia, care
poate fi doar simțită, mi-e frică să nu deteriorez ceva
în încercarea mea de a materializa imaterialul.  Din
acest motiv, acest eseu își propune un drum diferit, mai
profan, să-i spunem. Un drum ocolit și care, în final,
nu va duce la esența poeziei lui Bacovia de teama de
a nu o macula. Acest eseu are în centru universul poe-
tic, acel univers fizic al cadrului „desfășurării acțiunii”
(realizând cât de impropriu este să utilizăm această
sintagmă, este totuși singura care se apropie de refe-
rent) şi felul în care dimensiunea spaţială se dezvoltă
în această lume poetică. Vizăm aşadar decorul
poveștii, pentru că da, este o poveste, o poveste fără
de-nceput și fără de sfârșit, în care nu se întâmplă
nimic tocmai pentru că se întâmplă același lucru la
nesfârșit. Privirea cade asupra străzilor pe care El își
plimbă pasul, ferestrele la care bate, parcul, camera,
salonul,  cimitirul, câmpul. Un univers cât se poate de

concret se vede dincolo de rânduri când, într-un elan
imaginativ, închidem ochii și vizualizăm. Locurile pe
care le întâlnim în această poezie ocupă de foarte
multe ori punctul central, fie că ne raportăm la exterior
(stradă, câmp, parc), fie că ne raportăm la interior  (ca-
mera, salonul, casa, chiar trupul). Vom vedea că aceste
locuri sunt însă de fapt non-locuri și vom identifica pe
lângă non-locurile colective și lipsite de individualitate
pe care le enumeră și antropologul Marc Augé, și lo-
curi care în teorie s-ar bucura de un statut privilegiat
datorită valențelor domestice pe care ar trebui să le
aibă și pe care și le pierd, devenind la rândul lor non-
locuri. Trebuie să observăm aici dezvoltarea şi nu evo-
luţia. Mai degrabă revoluţia pe care Bacovia o enunţă
hotărât în organizarea spaţio-temporală obişnuită. 

Ne vom raporta în mod constant și la capitolul
Universul intermediar din lucrarea Bacovia a lui
Daniel Dimitriu, acesta având un demers asemănător,
subliniind punctele de vedere comune, dar mai ales
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ca instrument de lucru lucrarea  Non-places, introduc-
tion to an anthropology of supermodernity a lui Marc
Augé. Fără să își propună epuizarea subiectelor sau a
titlurilor la care se va referi în continuare, acest eseu
caută să clarifice pe cât posibil problematica spațiului
în poezia lui Bacovia scoțând în evidență valorile di-
ferite pe care aceasta și le poate asuma, înfăţişările lui
diferite, dezvoltarea lui în funcţie de mai multe coor-
donate subiective, căutându-se schiţarea liniilor de
(pre)schimbare.

Cel mai potrivit pentru început ar fi să realizăm
o sinteză sumară a teoriei non-locurilor așa cum este
prezentă în cartea lui Marc Augé prin definirea acestui
concept. Păstrându-se constant raportul exterior-inte-
rior foarte bine definit, autorul realizează o diferențiere
a locurilor în funcție de anumite repere spațiale și tem-
porale care structurează, transformând Haosul în
Cosmos. În cadrul reperelor spațiale Marc Augé iden-
tifică trei dintre ele ca fiind cele mai importante – linia,
intersecția și punctul, respectiv, drumul (despre care
vom vorbi în mod particular), răscrucea și centrul. În

cadrul cosmosului, locurile nu au însă aceleași valori,
plecându-se de la niște situații prototipice: exteriorul
este reprezentat de locurile recunoscute de comunitate
ca fiind ale identității, ale relațiilor și ale istoriei, aces-
tea oferindu-i o stabilitate minimală. Comunitatea este
cea care dă în primul rând identitate locurilor exterio-
rului (piețe, străzi, parcuri, etc.), dar și aceste locuri
influențează, la rândul lor, identitatea colectivității. In-
teriorul se definește printr-un alt tip de raport, și
anume, raportul pe care îl are față de individ, locurile
interiorului având ca scop principal să recalculeze și
să verifice în mod constant granița cu exteriorul, fiind
o lume suficientă sieși, cea mai importantă caracteris-
tică fiind identificarea individului cu spațiul (și din

1.  Marc Augé, Cap. „From places to non-places” din Non-places, introduction to an anthropology of supermodernity, trad. de
Jonh Howe, New York, Verso, 1995;
2. Daniel Dimitriu, Cap. „Universul intermediar” din Bacovia, Iași, Timpul, 2002, p. 109;

clasa interioarelor vom avea ca centru de interes casa).
La începutul fragmentului am folosit cuvântul proto-
tipic – pentru că toate aceste locuri își pot schimba
valențele atunci când nu mai pot fi definite ca
relaționale, istorice sau încărcate de identitate, iar
Marc Augé le numește non-locuri.1

Daniel Dimitriu spune: „Mai mult decât un
tărâm vitregit, provincia bacoviană dezvoltă o meta-
foră spațială ce configurează o unică dimensiune a
lumii fizice. Mai mult decât un topos, provincia este
un cosmos agresat de potop.2“ Mai potrivit ar fi să spu-
nem că este mai degrabă un a-topos, pentru că nu iden-
tificăm niciun fel de reper nici în interiorul spațiului
evocat și nici față de o lume care presupunem că există
în exteriorul provinciei și care ar putea să o ancoreze
în vreo realitate, fie ea și o realitate aparentă. Și înainte
de a analiza două locuri reprezentative în poezia lui
Bacovia – drumul și casa, trebuie să vedem cadrul ge-
neral, acesta fiind cel mai adesea evocat de poet prin
termenul de „pustiu”. Lipsa de repere se manifestă atât

spațial („Spațiu, infinit, de o tristețe armonioasă”- Alb,
„Un haos vrea să mă ducă/  De unic uitând, și de
număr.”- Gol), cât și temporal („O zi fără anotimp” –
Amurg). Această lipsă de repere se transformă într-o
nesiguranță ontologică pe care în puține cazuri poate
să o diminueze (Decembre), dar pe care nu o poate
nicicând anula. În același capitol citat mai sus, Daniel
Dimitriu spune că în poeziile despre care vorbim, „ve-
derea se ciocnește în permanență de limite”, însă ve-
derea este atacată violent de incapacitatea de a
cuprinde spațiul, de a-l structura în funcție de forme,
de apropiere sau de depărtare. Vederea se ciocnește
astfel cu necuprinsul („nimic. Pustiul tot mai larg
părea.”- Altfel) și ochiul simte nevoia de a stabili un

grafica: Mădălina Moraru / Flavia Angheluță
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punct fix, de a focaliza, pentru a-și putea exercita chiar
rolul propriu – de a vedea („pe câmp sinistre șoapte
trec pe vânt/ (...) pustiu adânc/ ascult atent privind un
singur punct” – Amurg de toamnă). Chiar și atunci
când privirea ar părea îngrădită, modelul pe care
spațiul este structurat fiind acela de „boîtes gigognes”,
așa cum îl numește Daniel Dimitriu, („Case de fier în
case de zid.” – Nocturnă), ar părea că avem mai de-
grabă de-a face cu o organizare fractalică, infinită, ase-
mănătoarea burților de pește din Iona lui Sorescu sau
cojilor de ou din elegia lui Nichita. Claustrarea este în
primă fază o iluzie. Ea nu se naște prin raport cu
spațiul imediat (casa, camera, orașul), ci prin raport cu
presupusul exterior al provinciei, lumea întreagă. Ast-
fel încât, nu mai putem identifica nici o formă de ago-
rafobie, pentru că cele două tipuri de fobie se
împletesc dând naștere unei frici noi, o frică mai pu-
ternică și mai apăsătoare decât cele dinainte, o frică pe
care nu o mai putem plasa în apropierea spațiului ci a
existenței în sine într-un univers care nu mai are
speranța capătului (fizic) sau a sfârșitului (ontologic).
Redirecționând privirea din nou asupra spațiului, „re-
cluziunea care își atinge apogeul3“ prin interiorizarea
absolută în cavou sau în trup nu mai poate fi valabilă.

Recluziunea trebuie să aibă loc spre centru, iar lipsa
reperelor impune o lipsă a Centrului. Trupul, cavoul,
camera, casa, orașul și, mai apoi, lumea toată sunt
spații similare, diferențiindu-se doar prin dimensiune,
toate având în sine nesfârșitul, monotonul și pustiul,
niciuna nereprezentând un capăt.

Simțul orientării este la fel de precar și dacă ne
raportăm la exterior, și dacă ne raportăm la interior și
vom vedea acest fapt prin analiza a două spații pe care
le vom identifica, întorcându-ne la teoria lui Augé, ca
fiind non-locuri: drumul și casa. Acestea definesc două
realități diferite și complementare: 1. spații formate în
vederea îndeplinirii unui scop exact (pentru transport,
tranzit, etc.), în cazul drumului, și 2. spații care se de-
finesc prin raportul pe care indivizii îl stabilesc cu
acestea, casa. Marc Augé spune despre non-locuri că
impun un ritual comportamental și că impun identitate
individului și nu invers4. Vom vedea cum drumul, își
pierde rolul de organizator al spațiului și cum unifor-
mizează indivizii, dând naștere unor categorii cu rol
social bine definit și unidimensional.

În versurile „Amanții mai bolnavi, mai triști,/
Pe drumuri fac gesturi ciudate.” (Nervi de toamnă)
putem observa uniformizarea. Nu se vorbește despre
“unii amanți” sau despre “niște amanți”, ci despre
„amanții” cunoscuți, personaje obișnuite ale universu-
lui poetic. Omogenizarea forțată pe care o impune
non-locul este susținută și o denaturare a comporta-
mentelor („fac gesturi ciudate”) sau de o contaminare
aproape totală de către spațiu ca în „Pe drum e-o lume
leneșă, cochetă/ Mulțimea toată pare violetă.” (Amurg
violet). Alterarea identității nu se răsfrânge doar asupra
colectivității pe care o observă ochiul poetului, ci și
asupra lui însuși: „Pe drumuri delirând,/ Pe vreme de
toamnă,/ Mă urmărește-un gând/ Ce mă îndeamnă?
Dispari mai curând!” (Spre toamnă). Tot în poezia
Spre toamnă, pașii conduc spre casă, observându-se
poate mai clar decât în alte creații, raportul dintre ex-
terior și interior: „Sau râd și pornesc înspre casă/ Și
acolo mă-nchid ca-n sicriu.” Casa devine non-loc toc-
mai pentru că își pierde valorile domestice pe care ar
trebui să le aibă, și cel mai important, își pierde valoa-
rea de spațiu protector, împrumutând valențele mor-
bide ale sicriului, la fel ca în poezia Moina („Și-s
umezi pereții/ Și-un frig mă cuprinde-/ Cu cei din mor-
minte/ Un gând mă deprinde.”). Ea nu mai stabilește
clar o graniță cu exteriorul și este ușor cucerită de
acesta prin ferestre („La geamuri, toamna cântă fune-
rar/ Un vals îndoliat și monoton.../- Hai să valsăm iu-
bito prin salon,/ După al toamnei bocet mortuar.” –
Vals de toamnă sau „Eu nu mai știu nimic și m-am în-
tors acasă,/ Uitați-vă ce gol, ce ruină-n amurg - /
Amurgul galben m-a-ngălbenit și m-apasă,/ Cu gea-
muri galbene, cu lacrimi ce nu mai curg.” – Scântei
galbene) sau prin grădină, care este un spațiu hibrid și
de cele mai multe ori este un instrument al bolii, al
morții și al disperării („Toamna în grădină își acordă
vioara./ Plâng strunele jalnic, lung și prelung,/ Și-n
goala odaie acorduri ajung...” – Toamna murind). Fuga

3. Daniel Dimitriu, Cap. „Universul intermediar” din Bacovia, Iași, Timpul, 2002, p 129;
4. Marc Augé, Cap. „From places to non-places” din Non-places, introduction to an anthropology of supermodernity, trad. de
Jonh Howe, New York, Verso, 1995, p. 103;

grafica: Raluca Alina Panaite
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de acasă sau refuzul de a merge acasă apare adesea în
poezia lui Bacovia. Casa nu oferă niciun fel de reper
sau de alinare. Este doar o altă clădire plină de igrasie,
în care bate vântul, care te supune delirului și agoniei.
În casa iubitei există totuși clipă de liniște, mai de-
grabă sub forma unei resemnări decât sub forma unei
împliniri (Decembre). Și în acest caz însă așteptarea
sfârșitului nu are finalitate, dar măcar devine mai
calmă, fără să fie însoțită de tremur sau de zbucium.

Iată un drum ocolit. Iată un drum care nu și-a
propus nicio mare victorie asupra poeziei lui George
Bacovia, pentru că a refuzat, de la bun început, să
poarte un război cu aceasta. Pe lângă spațiile și locu-
rile/ non-locurile analizate am mai putea adăuga și al-
tele și impresia pe care ne-am construit-o generalizând
ar fi susținută și prin exemple concrete... și am ajunge
la aceeași lume care neagă și care se neagă, căutând
scăparea sau resemnându-se în fața unui sfârșit care
nu mai vine, într-un univers în care nu se întâmplă
nimic. Casa este doar unul dintre exemplele care susțin
“teoria lui Nu”. Casa nu protejează, nu poate bloca ex-
teriorul, este rece și întunecată. Drumul, un alt exem-
plu, transformă toată existența și pe cei care există în
trecere deșartă, în indivizi fără identitate și fără
conștiință. 

Bineînţeles că este un drum (co)notat negativ.
Dar dezvoltarea nu implică nicidecum optimism. Şi
cel mai simplu în acest sens ar fi să îl citim pe Bacovia
în cheie expresionistă. Dacă dezvoltările pe care pic-
torii expresionişti le aduc imaginii omului ar fi numai

Bibliografie:
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of supermodernity, trad. de Jonh Howe, New York, Verso,
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pozitive, ar trăda un adevăr – acela al umanului, care
pe lângă vitalitate, dinamism şi extaz,  aduce cu sine
un soi de tragism existenţial, aproape mitologic.

Dacă duce undeva acest drum, el duce către un
câmp nesfârșit, către o margine de oraș care e departe
de a fi și marginea lumii prea mari și prea absente. În
aceste spații nici existența nu pare să mai aibă loc...
pentru că de viața nici nu mai poate fi vorba. Sunt doar
imagini, șocuri și jocuri ale amintirilor prezentului,
trecutului sau viitorului. Oricum nu contează, pentru
că avem în față un univers din care timpul a fugit de
mult și în care spațiul, în lipsa lui s-a dilatat peste mă-
sură, în toate direcțiile. Poate că scăparea ar veni prin
fuga de spațiu. În fața vidului absolut, cum ar răspunde
oare ființa?... ar scăpa de galben și de violet, ar scăpa
de căldură, de viori, de umezeală, dar ar scăpa oare de
existență și de nesfârșit?

grafica: Cosmin Răzvan Vancea
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Pe tot parcursul acestui timp, sanatoriul
Berghof ajunge să funcţioneze pentru eroul nostru ca
un fel de cuptor alchimic, în care coincidenţa contra-
riilor va trebui să se consume până la epuizare. Acest
loc este reprezentantul unui tărâm psihic, unde nu
există timp, ci doar un prezent continuu şi unde toate
simbolurile au înţelesuri duale, trecând unele în altele,
unindu-se într-un fel mistic și plin de paradoxuri, lucru
pe care nu ni l-am putea imagina decât prin interme-
diul simbolului Uroburos; mai mult, cei doi doctori ai
sanatoriului, Krokowski şi Behrens, sunt asemuiţi de
Settembrini (cel ce avea să devină mentorul lui Hans)
cu Minos şi Radamente, judecătorii morţilor din
Hades, acest loc fiind un sinonim al inconştientului.
Berghof ajunge să fie un fel de crisalidă pentru Hans
pe durata a 7 ani - aflăm asta doar la sfârşitul romanu-
lui, după ce şi noi, ca cititori, ajungem să pierdem nu-
mărătoarea lunilor şi a anilor; Numărul 7, ca simbol
al eternităţii şi al misticismului, al curgerii în spirală a

timpului, al evenimentelor de
tip sincronistic, apare de
multe ori pe parcursul roma-
nului, în momente cheie, cu
încărcătură psihologică – (bu-
nicul lui Hans îi arată acestuia
o cristelniţă ce trecuse din tată
în fiu de-a lungul a 7 genera-
ţii; tatăl lui moare când acesta
are 7 ani; Joachim moare la
ora 7; în sufrageria de la
Berghof sunt 7 mese; pacienţii
primesc câte 7 feluri de mân-
care; duelul dintre Naphta şi
Settembrini începe la ora 7;
într-o plimbare cu barca de la
ora 7 seara, Hans se află între
soare şi lună; luarea tempera-
turii durează 7 minute; cartea
este structurată pe 7 capitole,
iar lungimea lor corespunde
timpului subiectiv perceput de

Întâlnirea cu Sinele în romanul 
„Muntele vrăjit” de Thomas Mann

Irina Chiriță

„Muntele vrăjit” al lui Thomas Mann este în primul rând un roman al iniţierii, al individuali-
zării de tip jungian, al drumului spre centru, ce evocă cititorului forma unei mandale; este un roman
ce se mişcă în spirală în jurul temei dezvoltării, însă este vorba despre acel tip paradoxal al dezvoltării,
ce necesită o destructurare totală a subiectului său pentru a-şi continua desfăşurarea. Fragmentul
naraţiunii descris în această operă este doar o mică parte a unui tablou mult mai amplu, al cărui
sfârşit coincide cu începutul unui cutremurător eveniment istoric, Primul Război Mondial; este stadiul
de nigredo din opus-ul alchimic (moartea ca imperativ pentru renaştere şi restructurare).

Personajul principal, Hans Castorp, un tânăr
obişnuit, este aruncat fără să-şi dea seama în ghearele
destinului, atunci când decide să-i facă o vizită de trei
săptămâni vărului său bolnav, Joachim Ziemssen, la
sanatoriul internaţional Berghof din Elveţia, care se
ocupa cu tratarea afecţiunilor pulmonare. Pătrunderea
în acest mediu corespunde în cazul său cu intrarea în
inconştientul colectiv – Eul fragil, încă fraged al lui
Hans este atras ca într-un vârtej de magia acelui loc,
ce deţine propriile reguli. Pentru tânărul protagonist,
acesta este punctul iniţial al călătoriei interioare, punc-
tul din care nu mai este cale de întoarcere. În plus, vi-
ziunea asupra lumii i se schimbă radical atunci când
el însuşi este declarat bolnav, în aceeaşi perioadă în
care se îndrăgostise „nebuneşte” de una dintre pa-
ciente, rusoaica Clavdia Chauchat (iubirea refulată
pentru aceasta fiind chiar cauza majoră a bolii). Din
acest moment, vizita lui se transformă într-o şedere în-
delungată.

grafica: Elena Călinoiu



17REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

ESEUprotagonist). Există de asemenea o diferenţiere netă
dintre acest plan şi cel al lumii obişnuite, între „noi,
cei de sus” şi „şesul”. Acest loc este un punct de coin-
cidenţă a contrariilor inconştiente, aparent aflându-se
la o înălţime foarte mare, în munţi, însă din punct de
vedere psihologic fiind situat în abis. Dialogul dintre
Hans Castorp şi Settembrini este revelator în acest
sens „-Câtă îndrăzneală să cobori în străfundurile unde
morţii hălăduiesc în nimicnicia lor... – În străfunduri,
domnule Settembrini? Asta-i bună!... A trebuit să fac
o ascensiune de aproape două mii de metri ca să ajung
până la dumneavoastră...”).

Pe parcursul şederii sale, Hans se întâlneşte cu
o multitudine de persoane, care mai de care mai colo-
rate, care îi dezvoltă caracterul, intuiţia, spiritul critic,
dar pe de altă parte îl duc pe drumul dezintegrării şi al
neantului. Putem lua aceste personaje ca atare, sau le
putem considera arhetipuri descoperite de-a lungul
confruntării cu propriul Sine (tărâmul sanatoriului
Berghof, Muntele vrăjit), în încercarea lui Hans de
a-şi dezvolta o personalitate matură.

De exemplu, întâlnirea cu personajul ce îi va
deveni mentor pe tot parcursul romanului se află des-
crisă în amănunt într-un capitol denumit simplu,
„Satan”; astfel, dacă primul pas al dezvoltării lui Hans
este preluat de destin, prin vizita prelungită la sanato-
riu, următorul este acceptat conștient - italianul
Lodovico Settembrini, acest purtător al luminii luci-
ferice, reprezentant al rațiunii, al progresului şi al uma-
nismului, își ia misiunea de a-l forma pe băiat, de a-l
ajuta să se maturizeze, şi îi oferă impulsul necesar dez-
voltării conştiinţei.

În acest roman însă, conceptul dezvoltării ne
apare ca având mai multe faţete, şi mai ales, mai multe
direcţii! La prima vedere, pare mai degrabă o destruc-
turare masivă, o masă confuză de teme, idei și credințe
– sufletul lui Hans ajunge astfel să devină arena de bă-
tălie a nenumărate principii contrare, personalizate de
cei din jurul său, pe care acesta va fi forţat să le unifice
sau să le integreze pe parcursul „călătoriei” sale:

În prima parte, predomină în special conflictul
dintre moarte și viață, reprezentantul vieții fiind
Settembrini, promotorul raţiunii, iar cel al morții
Clavdia Chauchat, rusoaica fără maniere de care bă-
iatul ajunge să se îndrăgostească. Toate acestea se
complică atunci când sfera vieţii începe să se amestece
cu aceea a morţii într-un mod bizar – boala ca intensi-
ficare a vieții, boala ca și cosmogonie, viața ca boală
a materiei. Studiul anatomiei, introspecţia, asocierile
spontane, discuţiile cu medicul Behrens şi cu psihana-
listul Krokowski, precum şi pasiunea faţă de Clavdia
Chauchat îl determină pe Hans să ajungă la nişte con-
cluzii spectaculoase referitoare la boală, la ceea ce re-
prezintă ea: „Primul pas spre rău, adică spre voluptate,
cât şi spre moarte, izvora fără nici o îndoială de acolo
unde – iscată de excitarea unei infiltraţii străine – o
primă condensare a spiritului, o vegetaţie patologică,
luxuriantă de ţesuturi se înfiripa şi – semivoluptate şi
semiapărare – constituia prima treaptă a ceea ce este
substanţa, trecerea imaterialului la material.  Era că-
derea în păcat. A doua zămislire originară, trecând de
la anorganic la organic, nu era decât o primejdioasă

trecere la conştiinţă a trupului, tot aşa cum boala or-
ganismului este o trecere exagerată şi o accentuare
dezmăţată a naturii sale fizice.” Iată deci cum boala
ajunge să fie privită ca fiind însăşi forţa declanşatoare
a vieţii!

Settembrini este cel care stă ca o piedică în
calea atracţiei lui Hans față de boală, în calea stagnării,
a vieții instinctuale, întrucât el vede doar o latură a to-
talităţii – acesta militează pentru viaţă şi se opune mor-
ţii şi bolii – El opune de asemenea vestul estului
(descrie Răsăritul ca fiind „efeminat şi morbid”), iden-
tifică femeia bolnavă cu materia întunecată și rea, o
judecă prin prisma raţiunii. Cu toate acestea, Clavdia
este la rândul său o iniţiatoare în misterul ultim. Ea
este o figură misterioasă, extrem de versatilă – pe par-
cursul romanului, este descrisă de Settembrini prin di-
verse insinuări bine ţintite ca fiind Lilith („Uite-o: este
Lilith”), apoi Persefona, („Ei, domnule inginer, cum ţi
s-a părut rodia?” – acest fruct fiind un simbol al zeiţei
lumii de dincolo), pentru ca în final să o numească, în
glumă, Beatrice („Vi se întoarce Beatrice? Călăuza
dumneavoastră de-a lungul celor nouă circumsfere ale
paradisului?”). Toate aceste referinţe mitice nu fac
decât să adâncească imensa bogăţie de sensuri ale fe-
minităţii, latura cu care Hans va trebui să intre în con-
tact pentru a se dezvolta. Pentru el, îndrăgostirea de

grafica: Vlad Gabriel Dărmănescu
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această femeie semnifică descoperirea propriei Anima,
a părţii sale inconştiente feminine, cu ajutorul căreia
ajunge să îmbrăţişeze boala și să îi descopere adevă-
rata esenţă: chiar viaţa e descrisă ca fiind o „febră a
materiei”, deci prin urmare boala cuprinde în sine sa-
cralitatea şi solemnitatea unui mister. Iată deci cum se
împletesc toate aceste elemente, cum trec unele în al-
tele, cum răul devine bine şi invers, ca într-un
yin-yang complex şi flexibil. 

Al doilea set de contrarii apare în ultimele ca-
pitole ale romanului, atunci când facem cunoștință cu
Leo Naphta, al doilea mentor al lui Hans. Acesta este
adversarul și companionul lui Settembrini, un evreu
iezuit cu viziuni comuniste, admirator al scolasticii
medievale, al Inchiziției, al spiritului ce caută
descătușarea de materie, ce îmbrățișează boala și
moartea. 

Hans ajunge să îi perceapă pe cei doi ca dispu-
tându-și sufletul său, întrucât el se află pe tot parcursul
romanului la distanță egală față de poziţiile lor, încli-
nându-se când într-o parte, când în alta, însă nereușind
să le unifice pe acestea în totalitate: „vă certaţi ca pe-
dagogi pentru bietul meu suflet, aşa cum o făceau
Dumnezeu şi Diavolul disputându-şi omul din Evul
Mediu”. Un alt simbol al poziţiei lui Hans este o plim-
bare cu barca, la înserat, atunci când luna şi soarele
erau ambele vizibile, de-o parte şi de alta a lui. Această
imagine îl impresionează profund, întrucât reuşeşte să
îi descifreze sensul ascuns.

Hans Castorp reuşeşte depăşirea acestor con-
trarii doar după ce se supune unei probe de moarte
simbolică, aceasta reprezentând climaxul drumului său
spre Sine, cea mai profundă experienţă pe care îi este
dat să o aibă pe parcursul şederii la sanatoriu: este
vorba despre o excursie cu schiurile în munţi în timpul
căreia se rătăceşte, înconjurat de un viscol năpraznic,
în pericol de moarte (Hans chiar face o legătură între
fulgii de zăpadă şi moarte – „erau de o regularitate ce
atingea un asemenea grad, încât substanţa de natură
organică nu îl putea atinge niciodată, căci vieţii îi re-
pugna o precizie atât de exactă pe care o considera uci-
gătoare, aşadar, întrupa însuşi misterul morţii”). În
momentul în care acesta aproape că îşi pierde orice
urmă de speranţă, are un vis revelator, plin de sensuri;
pătrunzând în miezul Sinelui, ajunge la un nivel arhe-
tipal colectiv, care îi dezvăluie modul de funcţionare
al epocii în care trăieşte, precum şi pericolele la care
aceasta se expune: el vede un popor de „oameni ai soa-
relui”, trăind pe o plajă însorită, în pace, respect şi fe-
ricire, în timp ce în incinta templului lor, două bătrâne
hidoase sfâşie un prunc. Faptul că această viziune
aparţine inconştientului colectiv este confirmată chiar
de către Hans, după ce se trezeşte: „Mi se pare că nu
visezi numai cu propriul suflet, ci visezi într-un fel oa-
recum anonim şi comun, chiar dacă într-un mod unic.
Marele suflet din care tu nu eşti decât o părticică vi-
sează prin tine, în felul tău, lucruri pe care în taină le
visează veşnic noi – despre tinereţea, despre nădejdea,
despre fericirea, despre pacea lui... şi despre festinul
lui sângeros.”

După cum am mai spus, acest roman este unul
al dezvoltării paradoxale. Nu este vorba însă doar des-
pre maturizarea individuală a unui neofit, ci şi despre
creşterea în amplitudine a unor valuri de tendinţe in-
conştiente, iraţionale, universale, ce vor duce la izbuc-
nirea Primului Război Mondial. Experienţa viziunii de
pe munte a lui Hans este una dintre dovezile în acest
sens – pentru păstrarea ordinii şi a frumuseţii lumii,
trebuie să acceptăm şi monştrii, întrucât răul este tot
atât de specific uman cum este şi binele, iar refularea
şi respingerea lui nu ar face decât să îl aţâţe cu o forţă
colosală împotriva întregii  umanităţi. Acesta trebuie
acceptat şi integrat (în viziune, bătrânele se aflau
într-un templu sacru), şi nu proiectat asupra celorlalţi.
Poate că aceste imagini erau menite să reprezinte toc-
mai acel semnal de alarmă privitor la situaţia mondială
din acea perioadă, mai ales că în momentele de după
această experienţă, Hans reuşeşte pentru prima dată să
vadă dincolo de contrarii: „Cât de curtenitori şi ferme-
cători erau unii faţă de alţii, oamenii soarelui, şi totuşi,
cum de răbdau cu linişte asemenea deprinderi îngro-
zitoare? Sau poate tocmai de aceea comportarea lor
este demnă şi foarte elegantă. În sufletul meu vreau să
rămân cu ei, nu cu Naphta, şi, de altfel, nici pe atât cu
Settembrini. (...) Ce mai pedagogi! (...) Cu problemele
lor relative la aristocraţie! Cu sporovăiala lor despre
nobleţe! Viaţă sau moarte – boală, sănătate – spirit şi
natură. Sunt oare acestea contrarii? (...) Omul este stă-
pânul contrariilor, ele există datorită lui, şi prin ur-
mare, el este mai nobil decât ele.”

grafica: Alexandru Săcăluș
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ESEUMesajul pe care îl desprinde Hans din toată
această experienţă, şi pe care însuşi Thomas Mann îl
subliniază, este următorul: „Omul nu trebuie să îngă-
duie morţii să domnească asupra gândurilor lui în nu-
mele bunătăţii şi iubirii”. 

După această experienţă abisală, eroul trece
prin încă două evenimente notabile: moartea vărului
său, Joachim, şi întoarcerea Clavdiei Chauchat cu un
iubit olandez, Mynheer Peeperkorn, după ce aceasta
lipsise mai multă vreme de la sanatoriu. În loc să se
lase pradă disperării şi geloziei instinctive, Hans de-
vine atras, la fel ca toţi ceilalţi pacienţi, de personali-
tatea monumentală a acestui domn senzual şi coleric.
La prima vedere, el pare o formă fără fond, un perso-
naj profund antipatic cu intelect limitat, însă dacă în-
drăznim să privim dincolo de acest ecran, ne vom găsi
faţă în faţă cu principiul dionisiac pur, cu viaţa în ac-
ţiune, cu pasiunea în continuă mişcare. Este interesant
de observat că în faţa balivernelor îndrugate cu pa-
siune de olandez, chiar şi disputele lui Naphta şi
Settembrini ajungeau să îşi piardă sensul. Joseph
Campbell oferă un comentariu foarte interesant legat
de acest aspect, şi anume atrage atenţia asupra faptului
că Naphta şi Settembrini doar analizau, discutau des-
pre viaţă, pe când Peeperkorn o trăia în stare pură.

După sinuciderea misterioasă a acestuia (folo-
sise un mecanism ce imita muşcătura unui şarpe veni-
nos), Hans declară: „Avea o asemenea dimensiune,
încât resimțea secătuirea puterii de a percepe viața in-
tens și cu pasiune, ca pe o catastrofă cosmică, ca pe o
rușine în fața lui Dumnezeu”.

Hans alege să rupă legătura cu Clavdia din res-
pect pentru defunct, aceasta pleacă din nou, iar din
acest moment, toate legăturile lui Hans cu lumea de
afară, cât şi cu viaţa în sine par a fi retezate - acesta
ajunge să trăiască un sentiment acut de blazare, plictis,
un fel de noapte neagră a sufletului, dar şi o îngrijorare
tainică, de rău augur: „de la această cotitură tânărului
i se părea că şchiopăta ceva atât în lume, cât şi în viaţă;
că toate mergeau din ce în ce mai prost şi că îl cuprin-
dea o nelinişte crescândă; ca şi cum un demon ar fi pus
mâna pe putere, un demon periculos şi bufon, care juca
de multă vreme un rol însemnat, dar care îşi procla-
mase de curând autoritatea fără rezerve, inspirând o
teroare misterioasă şi sugerând gânduri de fugă – un
demon care se numea stupiditatea”. Din acest punct,
începem să obţinem din ce în ce mai multe indicii ale
tragediei ce va să vină, a Războiului. Acesta se apropia
tiptil, prin subteran, infectând în primul rând psihicul
oamenilor. Din acest motiv, pacienţii din Berghof, din
acest spaţiu mitic, au simţit din plin influenţele demo-
nice care li se strecurau în suflete. De-a lungul anilor,
acest val de iraţionalitate începe să îi infecteze pe toţi:
la sanatoriu apar tot felul de mode şi de obsesii trecă-
toare, fără substanţă; Krokowski trece de la conferin-
ţele sale psihanalitice la un domeniu mult mai obscur
– spiritismul; timpul pare a deveni mort, artificial; o
irascibilitate colectivă îşi face simţită prezenţa, oame-
nii încep să se atace din senin, conflictele degenerează,
iar în acest context, Naphta ajunge să îl provoace pe
Settembrini la duel, pentru ca în timpul acestui duel
să se împuşte singur. Ceea ce a urmat acestor stări şi

evenimente este uşor de imaginat: „atunci căzu lovi-
tura de trăsnet pe care o cunoaştem cu toţii, răsună
acea detunătură ameninţătoare, urzită dintr-un amestec
de stupiditate şi irascibilitate, (...) bubuitul de tunet
care făcu să sară în aer Muntele vrăjit şi-l dădu afară,
trezindu-l din somn, pe cel care dormitase aici şapte
ani.”

În finalul romanului, Hans Castorp ne este pre-
zentat ca fiind purtătorul unui destin sortit anonimită-
ţii, printre alte mii de soldaţi, alergând prin noroi pe
câmpul de luptă, în mijlocul pericolului, înconjurat de
obuze. După cum bine prezisese Naphta, „secretul și
imperativul acestor vremuri nu sunt nici dezrobirea și
nici împlinirea personalității. Ceea ce le trebuie, ceea
ce cer, ceea ce vor avea este Teroarea”. Este acesta un
sfârşit sau doar un interludiu? Și ce înseamnă de fapt
iniţierea lui Hans Castorp pe parcursul acestor 7 ani?
Îşi ratează viaţa sau, din contră, îşi îndeplineşte ade-
vărata chemare? Oricum ar fi, putem fi aproape siguri
că Hans îşi va îndeplini misiunea lucid şi conştient,
poate chiar fără frică – fiindcă Muntele vrăjit l-a ajutat
să înţeleagă totul despre moarte, să o accepte pe
aceasta ca pe o parte a vieţii, să trăiască în apropierea
sa şi, mai ales, i-a oferit un ideal şi o speranţă: „Oare
din această sărbătoare a morţii, din pârjolul nemernic
care a incendiat de jur împrejur cerul acestei înserări
ploioase, se va înălţa, într-o zi, dragostea?”

grafica: Alina Cristea



20

ESEU

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

L

Depăşirea anxietăţii resimţite în contexte
sociale ca formă de dezvoltare personală

Alina Vulpe

În sens larg, dezvoltarea personală constituie procesul prin care persoana experimentează sau
realizează schimbări personale semnificative la un anumit nivel al ființei sale (Waters, 1999). Această
schimbare este percepută ca o evoluție a persoanei, o schimbare a sinelui prin sine și pentru sine. În
sens restrâns, dezvoltarea personală constituie sporirea sensibilității, creșterea nivelului de
conștientizare a propriilor sentimente, atitudini, comportamente și cogniții și utilizarea acestei
conștientizări cu scopul îmbunătățirii relațiilor interpersonale și împlinirii propriului potențial pe
care să îl punem la dispoziția celorlalți. 

Dezvoltare personală înseamnă a deveni o per-
soană umană mai conștientă, întreagă și sănătoasă, ca-
pabilă să trăiască în acord cu propriile valori și virtuți.
Atingerea acestui stadiu de evoluție are loc în urma
participării la programe de dezvoltare personala orga-
nizate de psihoterapeuți și, mai ales, în urma
interacțiunii individului cu multiple medii sociale care
îi oferă posibilitatea de a se modela și schimba: familia
de origine, grupurile de prieteni, mediul școlar, mediul
profesional, familia de procreare etc. Un factor impor-
tant care frânează dezvoltarea și creșterea personală
este reprezentat de reducerea interacțiunilor cu ceilalți
oameni ca urmare a anxietății resimțite în contexte so-
ciale. Anxietatea socială împiedică ființele umane de
toate vârstele să se dezvolte prin învățarea de la ceilalți
oameni deoarece primul simptom al anxietății sociale
este retragerea/izolarea din pricina temerii de evaluare
negativă. 

Anxietatea socială se caracterizează prin sen-
timente de încordare, agitație, nervozitate sau teamă
în situațiile ce implică și alți oameni (Hope, Heimberg
& Turk, 2011). Această temere reprezintă o parte nor-
mală a vieții ființelor umane, întrucât majoritatea oa-
menilor resimt frica sau „fluturi în stomac” atunci
când au de ținut un discurs, merg pentru prima dată la
un interviu de angajare sau fac cunoștință cu un
potențial partener romantic. Pe de altă parte, există
persoane a căror funcționare optimă, în  diverse arii
ale vieții lor, este afectată marcant de anxietatea so-
cială. Anxietatea socială nu trebuie însă privită într-o
manieră dihotomică, ci mai degrabă aceasta poate fi
descrisă ca un continuum pornind de la forme ușoare
ale acestei temeri și până la anxietatea socială de ni-
velul cel mai ridicat (Hope, Heimberg & Turk, 2011).
Anxietatea socială marcantă a fost denumită inițial
fobie socială, iar recent a fost adoptat termenul de tul-
burare de anxietate socială (SAD – social anxiety di-
sorder). DSM–IV definește această tulburare drept o
teamă persistentă de una sau mai multe situații sociale
sau de performanță în care persoana este expusă la oa-
meni ce nu-i sunt cunoscuți sau la a se afla în centrul
atenției celorlalți. Indivizii cu anxietate socială se tem
de faptul că se vor comporta într-o manieră jenantă sau
umilitoare. De aceea, preocuparea majoră a acestora
este legată de ceea ce ar putea gândi ceilalți despre ei

(Hope et al., 2011), iar teama fundamentală a acestora
este cea de evaluare negativă (Beck et al., 1985, apud.
Andrews et al., 2007). Situațiile sociale de care se tem
oamenii sunt multiple, însă cele mai frecvente sunt
teama de vorbit în public, conversațiile cu persoane
necunoscute, întâlnirea cu potențiali parteneri roman-
tici, a vorbi cu persoane aflate în poziție de autoritate,
a mânca sau bea în public, a fi în centrul atenției etc.
Evitarea situațiilor sociale anxiogene este însă cel mai
clar semn al anxietății sociale (Andrews et al., 2007). 

Cele mai recente explicaţii referitoare la origi-
nea anxietăţii sociale sunt oferite de modelul cognitiv-
comportamental, descris de Rapee şi Heimberg (1997,
apud. Heimberg & Becker, 2002). Conform acestuia,
simptomele anxietăţii sociale sunt rezultatul unui stil
de educaţie familial supra-protectiv şi supra-intruziv,
în cadrul căruia copilului i se transmit două mesaje
principale: 1. că părinţii săi nu-l consideră capabil să
facă faţă provocărilor situaţiilor sociale; 2. maniera în
care ceilalţi din jur îl evaluează este deosebit de im-
portantă. 

Pornind de la aceste mesaje, copiii ori viitorii
tineri dezvoltă două credințe de bază referitoare la re-
laţiile sociale şi anume: 1) că oamenii au tedinţa de
a-i evalua pe ceilalţi într-o manieră critică şi negativă
şi 2) că este deosebit de important să fie evaluaţi po-
zitiv în contexte sociale. Ca urmare a experienţelor so-
ciale timpurii, copiii îşi formează credințe negative
privitoare la modul în care sunt percepuţi de ceilalţi,
sunt preocupaţi să prezică/identifice standardele celor-
lalţi din jur şi să stabilească dacă le ating după criteriul
credințelor lor formate anterior. Dat fiind că persoa-
nele care se tem de diverse situații sociale gândesc ne-
gativ despre ele însele și se așteaptă să aibă
performanțe slabe în situațiile respective, aceste eva-
luări și expectanțe negative devin predicţii ce se auto-
împlinesc. Oamenii care gândesc, de exemplu, că nu
sunt capabili sa facă față cu succes situațiilor sociale
devin hipervigilenți atunci când se confruntă cu sti-
muli sociali anxiogeni. Resursele lor atenționale se di-
vizează spre: 1) sarcina pe care o au de îndeplinit (de
exemplu, a ține un discurs); 2) gândurile lor referitoare
la maniera în care se descurcă în situația socială res-
pectivă sau referitoare la evaluările negative ale
celorlalți; 3) reacțiile celor din jur. Această divizare a
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atenției determină suprasolicitarea sistemului cognitiv,
de aceea este urmată de obținerea unor performanțe
scăzute în situațiile sociale și implicit, de creşterea ni-
velului anxietăţii sociale. Se creează astfel un cerc vi-
cios în care anxietatea, credințele negative referitoare
la propria persoană și performanțele slabe în contexte
sociale se intercondiţionează. Reducerea performan-
ţelor poate fi pusă şi pe seama comportamentului de
evitare menit să prevină evaluarea negativă în contexte
sociale cu cele două forme ale sale: a) evitarea subtilă
(evitarea contactului vizual) şi evitarea deschisă (res-
trângerea interacţiunilor sociale şi chiar izolarea).
Performanțele slabe în situații sociale sunt interpretate
ca o confirmare a predicţiilor privitoare la eşec, o auto-
îndeplinire a profeţiilor, şi au drept rezultat menţinerea
anxietăţii sociale. 

Există mai multe modalităţi de intervenţie psi-
hologică pentru reducerea sau ameliorarea temerilor
resimţite în contexte sociale. Cele mai populare, care
se bucură şi de validare ştiinţifică, sunt metodele de
intervenţie cognitiv-comportamentale utilizate în şe-
dinţe individuale şi de grup. Am căutat să vin în spri-
jinul elevilor de la Colegiul Naţional „Unirea” care
resimt anxietate mai mică sau mai mare în contexte
sociale organizând un program de dezvoltare perso-
nală de grup inspirat din orientarea cognitiv-compor-
tamentală (Heimberg & Becker, 2002).

Acest program de dezvoltare personală, bazat
pe intervenţii cognitiv-comportamentale, are drept
scop ruperea cercului vicios al anxietăţii sociale prin
două tehnici principale: restructurarea cognitivă
(schimbarea credinţelor negative referitoare la propria
persoană şi la ceilalţi) şi expunerea la situaţiile anxio-
gene (în cadrul grupului, prin intermediul jocurilor de
rol, dar şi in vivo, in afara grupului). Avantajele celor

două tehnici sunt acelea că oferă posibilitatea de aco-
modare la situațiile sociale temute şi de a lucra asupra
comportamentelor de evitare a stimulilor anxiogeni
mai întâi într-un cadru sigur – grupul de dezvoltare
personală. De asemenea, participarea la grupul de dez-
voltare personală facilitează ameliorarea performan-
ţelor elevilor în situaţiile sociale fără un cost emoţional
semnificativ, determină modificarea credințelor dis-
torsionate referitoare la propria persoană şi, nu în ul-
timul rând, tehnicile de restructurare cognitivă şi cele
comportamentale constituie mijloace prin intermediul
cărora clienţii pot obţine informaţii ce ar putea oferi
alternative la predicţiile sau credinţele negative despre
sine şi ceilalţi în situaţiile sociale. 

Intervenţia cognitiv-comportamentală direcţio-
nează atenţia clienților de la gândurile negative către
sarcină cu ajutorul restructurării cognitive şi prin in-
termediul stabilirii de scopuri pentru situaţiile de ex-
punere în cadrul grupului, dar şi în situaţiile din viaţa
reală. Formatul de grup poate creşte posibilitatea mo-
dificării credinţelor negative despre propria persoană
prin faptul că membrii au ocazia să îşi ofere unii altora
feedback referitor la performanţele lor din timpul ex-
punerilor realizate în cadrul şedinţelor. În plus, parti-
ciparea la şedinţele de grup constituie pentru elevi o
oportunitate pentru interacţiuni sociale pozitive şi non-
critice.

În ansamblu, participarea la şedinţele de dez-
voltare personală le oferă elevilor posibilitatea de a be-
neficia de o intervenţie multicomponentă care implică
prezentarea unui model cognitiv-comportamental al
anxietăţii sociale, formarea deprinderilor de restructu-

grafica: Gabriel Isac
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rare cognitivă, expuneri repetate la situaţiile anxiogene
în timpul şedinţelor şi teme pentru expuneri în afara
grupului acompaniate de auto-administrarea activită-
ţilor de restructurare cognitivă. De regulă formăm gru-
puri de 6-8 elevi care participă, săptămânal, la 10
şedinţe cu durata de două ore. Vom descrie, în cele ce
urmează, maniera în care se desfășoară programul de
dezvoltare personală pentru depășirea anxietății so-
ciale. Acest tip de intervenție a fost propus de autorii
Richard Heimberg și Robert Becker în 2002.

a) Interviul iniţial 
Cele zece şedinţe ale intervenţiei sunt precedate de un
interviu care pregătește desfășurarea programului de
dezvoltare personală. Acesta are ca scopuri principale:
familiarizarea clienţilor cu psihologul, le este oferiă
elevilor posibilitatea de a afla structura programului
de dezvoltare personală și de a adresa întrebări pentru
a-şi clarifica nelămuririle. Tot atunci fiecare partici-
pant află regulile presupuse de participarea la grup și
își stabilește obiectivele pe care dorește să le atingă în
cadrul programului de dezvoltare personală. În cadrul
acestui interviu, psihologul asistă clienţii la elaborarea
ierarhiei temerilor resimțite în situații sociale şi com-
portamentelor de evitare care vor fi abordate în cadrul
programului. 

b) Prima şedinţă 
În primele două ședințe li se formează elevilor

deprinderile de restructurare cognitivă pentru a-i pre-
găti pentru celelalte 8 ședințe în cadrul cărora vor avea
loc expuneri la stimuli sociali anxiogeni prin interme-
diul jocului de rol. Restructurarea cognitivă se referă
la a învăța să schimbăm gândurile care stau la baza fri-

cilor pe care clienții le resimt în situații sociale. În
prima ședință fiecare client se prezintă colegilor din
grup, apoi le vorbește despre temerile pe care le re-
simte în contexte sociale și despre obiectivele pe care
dorește să le atingă venind la acel grup. Se stabilește
apoi prin intermediul conversației euristice faptul că
anxietatea socială nu constituie o teama transmisă ge-
netic, ci un comportament învățat care poate fi poten-
ţat de: 1) un mediu dificil în familie în timpul anilor
formativi; 2) divorțul sau absența părinților; 3) eveni-
mente traumatice; 4) înjosire sau respingere din partea
colegilor; 5) expectanţe înalte şi duritate din partea
membrilor familiei. 

Elevii află tot atunci că anxietatea socială are
trei componente esențiale: cognitivă, comportamentală
si fiziologică. Componenta cognitivă se referă la gân-
durile negative automate care constituie, de fapt, cauza
anxietății sociale (“Nu voi fi capabil să spun și să gân-
desc nimic!”). Aceste gânduri negative determină
comportamente fie de evitare a situațiilor sociale an-
xiogene fie de asigurare (“Dacă îmi e frică să țin dis-
curs atunci o să îmi iau o foaie cu mine pe care să am
datele ca nu cumva să uit!”). Comportamentele de evi-
tare și de asigurare sunt nocive deoarece, pe termen
lung, cresc teama de situațiile sociale, deși pe moment,
acestea asigură reducerea anxietății. Componenta fi-
ziologică se referă la toate manifestările corporale ce
însoțesc anxietatea socială: roșit, accelerarea
respirației și a ritmului cardiac, transpirație etc. Cele
trei componente se condiţionează una pe alta și fac ca
anxietatea să se constituie într-un cerc vicios. De
aceea, reducerea anxietății depinde de schimbarea
gândurilor negative automate cu altele raționale (res-
tructurare cognitivă) și de înlocuirea comportamente-
lor de evitare cu expunerea gradată la situațiile
anxiogene (prin joc de rol în cadrul grupului și apoi la
situații din viața reală). Elevilor li se oferă un training
iniţial în restructurarea cognitivă ce presupune a-i
învăța să identifice gândurile negative automate. La
final, clienții primesc tema pentru acasă care le solicită
să înregistreze gândurile negative automate ce le-au
trecut prin minte în cinci situaţii sociale anxiogene.  

c) Şedinţa numărul 2 
Cea de-a doua şedinţă continuă cu antrena-

mentul deprinderilor de restructurare cognitivă. Ea în-
cepe cu verificarea temei pentru acasă care-i va
permite psihologului să realizeze o colecţie de gânduri
negative automate ce le-au venit în minte participan-
ţilor în diverse situaţii sociale. Aceste gânduri sunt no-
tate pe tabla magnetică. Colecţia de gânduri negative
automate (“Nu voi şti ce să spun!”, “Sunt un incapa-
bil”!) va fi folosită în scop didactic - pentru a introduce
conceptul de distorsiuni/erori cognitive. Erorile cog-
nitive sunt modalități simple de a gândi pe care majo-
ritatea oamenilor le folosesc pentru a înțelege lumea
complexă, dar care nu funcționează în interesul
ființelor umane. Erorile de logică cele mai frecvente
în cazul anxietății sociale sunt: gândirea dihotomică
(de tip totul sau nimic – “Ori țin un discurs perfect, ori
nu mai țin deloc!”), ghicirea viitorului (“Sigur o să mă
respingă dacă mă duc la ea!”), lectura gândurilor
(„Cei din public par plictisiți, sigur cred despre mine
că sunt un prost!”), etichetarea („Sunt un incapabil!”),
catastrofarea („Este groaznic că m-am poticnit în tim-
pul discursului!”) desconsiderarea pozitivului, supra-
generalizarea etc. Elevii primesc apoi lista de
distorsiuni cognitive și sunt invitaţi ca fiecare dintre
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ESEUei să citească informații despre câte o distorsiune cog-
nitivă. Psihologul oferă explicaţii suplimentare referi-
toare la natura fiecărei erori cognitive şi exemple
concrete pentru a facilita înţelegerea lor. Colecţia de
gânduri automate negative notate pe tablă este folosită
pentru un exerciţiu aplicativ în cadrul căruia clienţii
sunt invitaţi să identifice erorile cognitive care se află
în spatele gândurilor lor. Psihologul precizează faptul
că un gând automat negativ poate încorpora mai multe
erori de logică pentru a înlătura astfel presiunea de a
da răspunsul corect la care s-ar putea supune unii par-
ticipanţi. 

Următorul demers specific al acestei şedinţe
este acela de a-i introduce pe participanţi în procesul
disputării gândurilor lor automate (a căuta întrebări
care să verifice veridicitatea gândurilor negative auto-
mate - “Am cumva un glob de cristal care îmi spune
ce anume gândeşte acea persoană despre mine?”) şi în
dezvoltarea unor răspunsuri raţionale alternative (care
se obţin ca urmare a sumarizării răspunsurilor la între-
bările menite să dispute gândurile automate negative
- “Nu pot şti cu certitudine ce gândeşte despre mine.
Cea mai bună cale pentru a afla acest lucru este să o
întreb!”). Şedinţa se încheie cu enunţarea temei pentru
acasă care constă în restructurarea cognitivă a 10 gân-
duri automate negative cu ajutorul formularului de res-
tructurare cognitivă. Acest proces presupune
identificarea situaţiilor anxiogene sau jenante, notarea
gândurilor negative automate, identificarea erorilor de
logică ce stau în spatele gândurilor automate negative,
disputarea gândurilor automate negative cu ajutorul
întrebărilor cuprinse într-o fișă, enunţarea gândurilor
raţionale alternative şi precizarea noului efect pe care
l-ar putea avea gândurile raţionale alternative asupra
dispoziţiei afective şi asupra comportamentelor lor vii-
toare. 

Şedinţele de la 3 la 9 
În cadrul şedinţelor de la 3 la 9 li se oferă

clienţilor posibilitatea de a se expune repetat la situa-
ţiile anxiogene prin intermediul jocurilor de rol. În
acest fel, ei pot practica şi şlefui deprinderile de res-
tructurare cognitivă nou achiziţionate. Aceste şedinţe
se vor organiza astfel: 

1) Verificarea temei pentru casă. Participanţii
vor prezenta exerciţiile de restructurare cognitivă rea-
lizate de la o şedinţă la alta şi începând cu şedinţa nu-
mărul 4 vor povesti despre situaţiile sociale anxiogene
la care s-au expus in vivo (în viața reală). Important
este să precizăm faptul că aceste teme pentru acasă
sunt stabilite şi negociate cu fiecare client în parte şi
sunt realizate gradual, începând de la situaţiile cel mai
puţin anxiogene până la cele în cadrul cărora clienţii
trăiesc un nivel ridicat de anxietate. Situaţiile de ex-
punere in vivo se realizează după modelul după care
sunt desfăşurate cele din cadrul şedinţelor de interven-
ţie. 

2) Clienţii participă pe rând la situaţii de ex-
punere. Alegerea situaţiilor de expunere este ghidată
de ierarhia situaţiilor sociale anxiogene evitate întoc-
mită în timpul interviului preliminar şi din informaţiile
obţinute despre fiecare client în timpul şedinţelor de
expunere. De regulă, în cadrul unei şedinţe se desfă-
şoară trei expuneri succesive. Fiecare şedinţă de ex-
punere va presupune următoarele trei etape:
1.Identificarea gândurilor negative automate şi restruc-
turarea/modificarea acestora; 2. Realizarea expunerii
propriu-zise (totodată sunt evaluate şi nivelul anxietă-
ţii şi al dorinţei de evitare a situaţiei cu ajutorul scalei
SUDS înainte de începerea expunerii, la începutul

acesteia, la mijlocul ei şi la final) şi 3. Discuție în care
elevul stabilește ce lecții a învățat în timpul expunerii. 

În momentul în care unul dintre membrii gru-
pului este desemnat să se expună la o situaţie anxio-
genă se activează gândurile negative automate, lucru
care determină creşterea nivelului anxietăţii. De aceea,
sunt identificate gândurile negative automate mai
întâi, apoi sunt etichetate distorsiunile cognitive spe-
cifice acestora, după care urmează disputarea lor prin
adresarea de întrebări menite să verifice cât de adevă-
rate sunt gândurile negative ce-i trec prin minte per-
soanei. Procesul de disputare a gândurilor automate
negative se încheie cu formularea unui răspuns raţio-
nal alternativ care vine să înlocuiască gândurile
disfuncționale care-i treceau prin minte elevului. Gân-
durile raţionale alternative constituie răspunsuri sim-
ple rezultate în urma sumarizării răspunsurilor oferite
de client la întrebările destinate să dispute gândurile
automate negative. La finalul procesului de restructu-
rare cognitivă, fiecare client este ghidat să formuleze
scopuri realiste şi rezonabile pe care acesta doreşte să
le atingă în timpul expunerii la situaţia anxiogenă.
Scopurile sunt enunţate în termeni de comportamente
concrete şi observabile. Nu sunt acceptate scopurile
nerealiste şi negative (“Să nu fiu anxios!”), cele dificil
de cuantificat (“Să fac o impresie bună”, “Să le captez
atenţia celor din jur!”) sau cele care sunt dependente
de comportamentul sau interesele altei persoane ( “Va
accepta invitaţia mea de a vedea un film împreună!”).

Fiecare client va fi invitat să-şi repete gândul
raţional alternativ (obținut în cadrul procesului de res-
tructurare cognitivă) în timpul situaţiei de expunere
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astfel încât să poată să-și controleze anxietatea. Ur-
mează apoi expunerea propriu-zisă la o situație socială
anxiogenă care se desfășoară sub forma jocurilor de
rol. Propunem și câteva exemple de jocuri de rol:

1) un client ține discurs iar ceilalți clienți re-
prezintă publicul care adresează întrebări, aduce cri-
tici, face zgomot, etc; 2) alt client va căuta să inițieze
și să desfășoare o conversație cu o persoană necunos-
cută al cărei rol e jucat de un coleg din grup; 3)  o fată
care resimte anxietate în conversațiile cu potențialii
parteneri romantici va căuta să invite la film, prin in-
termediul conversației, un băiat pe care îl place și al
cărui rol e jucat de un coleg din grupul de dezvoltare
personală. 

Toate situaţiile de expunere continuă până
când anxietatea clienților începe să descrească sau să
dispară şi până când scopurile acestora sunt îndepli-
nite. Discuțiile de după situaţiile de expunere cuprind
cinci mari componente: a) se stabilește dacă persoana
care s-a expus şi-a atins scopul şi dacă s-a folosit de
gândurile raţionale alternative în timpul expunerii;
b) se identifică și se dispută orice gând automat care
i-a trecut prin minte persoanei în timpul expunerii sau
după aceasta; c) se identifică pattern-urile scalei SUDS
și modalitatea în care a variat anxietatea în timpul ex-
punerii; d) clientul primește feedback de la psiholog
și de la colegii din grup; e) clientul precizează ce
anume a învățat din situația de expunere și este încu-
rajat să se expună la o situaţie anxiogenă asemănatoare
în afara grupului. 

3) La finalul şedinţelor de la 3 la 9 se stabilesc
teme pentru acasă personalizate pentru fiecare client
în parte. Acestea sunt stabilite în manieră colaborativă
și vizează stabilirea unor sarcini care le vor permite
clienţilor să se confrunte în viaţa reală cu situaţii si-
milare cu care s-au confruntat în cadrul şedinţelor. Ca
şi în timpul şedinţelor, înaintea situaţiei de expunere

în viaţa reală fiecare client se va folosi de deprinderile
de restructurare cognitivă pentru a formula răspunsuri
raţionale alternative la gândurile automate negative,
apoi se va expune la situaţia anxiogenă şi la final va
stabili ce anume a învățat. 

e) Şedinţa numărul 10 (şedinţa finală) 
În prima jumătate a şedinţei finale se reali-

zează expuneri la situații sociale anxiogene care sunt
precedate de activităţi de restructurare cognitivă. Cea
de-a doua jumătate a şedinţei este destinată analizei
progresului înregistrat de fiecare client pe parcursul
programului de dezvoltare personală. De asemenea,
sunt identificate situaţiile sociale în care încă mai re-
simt teamă elevii, răspunsurile raţionale care ar putea
fi utile în aceste circumstanțe și setarea de scopuri pen-
tru continuarea expunerilor la stimulii sociali anxio-
geni după încheierea intervenţiei formale. 

Avantajul programului de dezvoltare personală
descris mai sus este acela că îi instruiește pe elevi ast-
fel încât aceștia, la final, să devină propriii psihologi
cognitiv-comportamentaliști. Deprinderile de restruc-
turare cognitivă care se formează în intervenția pe care
am prezentat-o pot fi folosite și pentru alte tipuri de
probleme cu care se confruntă clienții. De aceea, ma-
joritatea elevilor obțin nu numai reducerea anxietății
sociale în urma participării la ședințele de grup, ci și
îmbunătățiri/schimbări semnificative în alte domenii
ale vieții lor. Studiile de specialitate arată că schimbă-
rile înregistrate după participarea la acest tip de
intervenție se mențin și după 4-6 ani de la încheierea
ei (Heimberg et al., 1993 apud. Heimberg, 2003).
Bineînțeles, calitatea și cantitatea rezultatelor obținute
nu depinde doar de participarea la o astfel de
intervenție, ci și de alți factori, dintre care menționăm:
severitatea simptomelor specifice anxietății sociale,
realizarea temelor pentru acasă, frecvența gândurilor
negative care îi trec prin minte persoanei în situațiile
sociale și așteptările pozitive referitoare la rezultatele
programului de dezvoltare personală (Heimberg,
2002).

grafica: Iris Savu
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Drumul metamorfozei.  
Descoperirea şi regăsirea sinelui

Ica Dumbravă

Moto:
,,Cela ce este și cele care mai înainte s-au întâmplat,

Precum și toate câte vor mai fi, - toate arătându-se
Prin Aducere Aminte.”

(Paianul VIII, Pindar, trad. Ioan Alexandru)

în nuvela ,,Metamorfoza” de Franz Kafka

Prolog:
Rătăcind într-un univers al trăirilor, căutând

permanent un punct de plecare pentru conturarea pro-
priei existențe, ideile se rotesc permanent, într-o
mișcare temporală unică, concentrată în jurul unui nu-
cleu de semnificații. Semnificațiile pe care le dăm uni-
versului nostru interior reflectat în propriile gânduri și
acțiuni pun accentul pe exprimarea trăirilor. Trăirile se
amestecă cu sentimentele generate de situațiile de
viață la care participăm, urmărind dezvoltarea noastră.
Dezvoltarea se regăsește în fiecare pas pe care îl
facem, în fiecare dorință de adaptare la lumea aflată
într-o continuă schimbare. Schimbarea ne ajută să
găsim propriile soluții pentru a ne integra în cursul fi-
resc al vieții care, fiind compus din momente în care
ne implicăm cu maximă intensitate, se află într-o per-
manentă metamorfoză. Metamorfoza este evoluție.

Transformările prin care trece ființa umană pe
tot parcursul vieții sale sunt o consecință a nevoii de
adaptare în societatea în care aceasta trăiește. Mereu
supusă schimbării, lumea din jur ne impune o perma-
nentă mișcare căreia fiecare dintre noi îi dă o ordine
aparte, conform propriilor trăiri și în virtutea propriei
libertăți. Nu ne putem raporta la existența umană
dintr-un singur unghi și caracterizându-i sensul de
mișcare ca fiind unic, ci suntem nevoiți să acceptăm
diversitatea drumurilor pe care ne situăm la un mo-
ment dat. Acceptarea propriei condiții fără a ne re-
volta, ci încercând să progresăm, să schimbăm ceea ce
depinde de noi, face ca transformarea să fie atât exte-
rioară, cât și interioară.

Necesitatea de adaptare la o societate aflată
într-o continuă transformare, care impune oamenilor
să se încadreze în anumite tipare, se remarcă și în nu-
vela ,,Metamorfoza” scrisă de Franz Kafka. Având nu-
meroase trăsături ale absurdului și îmbinând
caracteristici ale mai multor tipuri de nuvelă, acestă
operă şochează cititorul prin uşurința exprimării unor
situații neobișnuite care au însă un puternic ecou me-
taforic în realitatea contemporană: ,,Într-o bună
dimineață, când Gregor Samsa se trezi în patul lui
după o noapte de vise zbuciumate, se pomeni meta-
morfozat într-o gânganie înspăimântătoare”. Accen-
tuarea ficționalității este hibridată cu suspendarea ei,

deoarece nu se precizează motivul metamorfozei, nu
știm ce importanță are și la ce servește ea, acest lucru
fiind un moment de incongruență, de indeterminare a
sensului exact al acțiunii. Această transformare îl mo-
difică pe Gregor atât fizic, cât și sufletește, el regă-
sindu-se cu adevărat doar în memorie, în amintirea
momentelor în care viața sa era la fel cu a celorlalți:
mergea la serviciu, își câștiga existența muncind și fi-
indu-le folositor celor din familia sa, care îl vedeau ca
pe un stâlp de rezistență al întregi case.

Totul se schimbă însă odată cu transformarea
lui: este respins de societate, dar și de propria familie
care îl percepe ca pe un intrus, un necunoscut de care
se tem și pe care îl consideră un pericol. Ne punem
astfel întrebarea: este dragostea celor din jur
condiționată de înfățișarea noastră sau este indepen-
dentă de transformările prin care trecem? Cei din jur
nu îl mai cunosc, nu mai comunică cu ei, ajungând ast-
fel să nu se mai recunoască pe sine însuși: ,,își vedea
abdomenul cafeniu boltit în sus și divizat în segmente
rigide, de forma unor arcuri. Nenumăratele lui pi-
cioare, jalnic de subțiri în comparație cu dimensiunile
sale de altădată, îi tremurau înaintea ochilor.”

Văzută de membrii familiei ca o anulare a
personalității lui Gregor, metamorfoza a influențat
schimbarea relațiilor afective dintre personaje. Modul
în care fiecare personaj își exprimă trăirile depinde ex-
clusiv de schimbările prin care trec celelalte personaje,
acest lucru încadrând opera în tiparul unei nuvele psi-
hologice. Se pune accentul pe transformările interioare
ale personajelor, pe baza cărora comportamentele lor
sunt într-o permanentă intercondiționare. Această idee
interpretativă a interdependenței relațiilor se regăsește
pe tot parcursul nuvelei, fiind nuanțată diferit în
funcție de intensitatea evenimentelor prezentate.

Deși rămâne aceeași persoană, noua înfățișare
pe care Gregor o dobândește determină modificări în
comportamentul celor din jurul său. Membrii familiei
se raportează la el ca la un străin, neputând accepta
faptul că doar aspectul său este diferit. Astfel, atitudi-
nea categorică a surorii sale generează excluderea lui
din universul lor comun: „Să dispară, strigă sora, este
singura cale!”

Remarcăm traspunerea lui Gregor în postura



unui inadaptat social. Acest lucru se evidențiază prin
suprapunerea a două planuri: în primul plan, Gregor
nu este capabil să își asume condiția de „animal”,
neînțelegând incompatibilitatea celor două lumi:
„Dacă ar fi fost el, ar fi înțeles de mult că nu e posibilă
conviețuirea între oameni și astfel de animale.”. În pla-
nul al doilea, inadaptarea lui Gregor reiese din atitu-
dinea familiei care nu îl recunoaște: „Dar cum ar putea
să fie Gregor?”. Aceste două planuri influențează
transformările interioare ale personajelor care au un
rol esențial în evoluția conflictului. Conflictul exterior
se răsfrânge în cel interior. Astfel acțiunea nu este de-
terminată de înșiruirea unor evenimente, ci de trăsătu-
rile sufletești, morale și comportamentale ale
personajelor, care creează situații tensionate. Grete,
sora lui Gregor, trece printr-un puternic conflict inte-
rior generat de schimbarea fratelui ei. În sufletul ei se
dă o luptă între afecțiunea pentru Gregor și neputința
de a-l recunoaște sub o înfățișare diferită. Dacă Gregor
a suferit o schimbare fizică, sora lui este într-o conti-
nuă metamorfoză sufletească, comportamentele celor
doi fiind complementare. Astfel, faptul că nu poate
asocia comportamentul lui Gregor cu cel de odinioară,
o determină să poată renunța cu ușurință la ideea de a
avea un frate: „atunci nu am mai avea nici un frate.”
Noua lui existență nu le este indispensabilă („dar

ne-am fi putut continua viața”), dar nici indiferentă
(„i-am fi cinstit memoria”). Grete nu își respinge fra-
tele din rea-voință. Neînțelegându-i comportamentul,
consideră că atitudinea de respingere nu este greșită,
aceasta fiind o consecință a acțiunilor lui: „animalul
ăsta ne urmărește, ne gonește chiriașii, parcă ar vrea
să pună stăpânire pe întreg apartamentul și să ne si-
lească să înnoptăm pe uliță”.

Din modul în care sora lui vede lucrurile,
Gregor devine un factor de dezechilibru. Consecințele
acestui lucru nu se răsfrâng doar asupra surorii sale,
ci și asupra familiei („Toată nenorocirea noastră pro-
vine din faptul că am crezut atîta vreme acest lucru”)
și chiar asupra celor cu care interacționează („ne
gonește chiriașii”). În acest context alungarea lui re-
prezintă o eliberare. Relația dintre Gregor și sora lui
este bazată pe o legătură intrinsecă solidă în ciuda
reacției ei categorice de a-l respinge. Ea este singura
persoană care pătrunde fără teamă în camera fratelui
și îi duce mâncare, cântă la vioară aproape de camera
lui delectându-l cu talentul ei, îi anticipează mișcările,
evoluția celor doi fiind simetrică. Simbolic, putem
vorbi de o metaforă a dublului întâlnită foarte des în
literatură, cu aceleași valențe ca și în nuvela ,,Geme-
nii” scrisă de Mircea Cărtărescu, unde cuplul format
de protagoniști reprezintă cheia descoperii de sine,
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fiind tot o metaformoză, dar în același sens de
evoluție, într-o lume suspendată între vis și realitate:
îndrăgostiții se descoperă reciproc și evoluează, tran-
formându-se pentru a forma un tot unitar. În nuvela
,,Metaformoza”, Gregor luptă cu sine pentru a se re-
descoperi în noua sa înfățișare,
conștient fiind de faptul că s-au
produs anumite schimbări și în
sufletul său, nu doar în exterior,
în timp ce sora sa devine o per-
soană înfloritoare, din ce în ce
mai frumoasă. Putem vorbi, me-
taforic, de mitul androginului
despre care vorbește Platon în
,,Banchetul”, preluând doar
ideea de unitate pe care o repre-
zintă bărbatul și femeia aflați
spate în spate, nu și cea de dra-
goste perfectă, de descoperire a
iubirii. În timp ce Gregor moare
din cauza singurătății, a izolării
lui sociale, dar și spirituale față
de tot ceea ce este frumos și be-
nefic pentru sufletul lui, Grete se
pregătește să înceapă o nouă
viață, diferită de cea de până
atunci: ,,Grete înflorise și se
transformase într-o fată fru-

moasă, cu forme pline. Devenind mai tăcuți și
înțelegându-se aproape din priviri, le trecu prin minte
că ar cam fi vremea să îi caute un bărbat cumsecade.
Noile lor visuri și bunele intenții părură să-și afle con-
firmarea când, ajungând la capătul călătoriei, fata se
ridică prima de pe bancă și își întinse trupul tânăr.”

În concluzie, atitudinea fiecărui personaj stă în
strânsă legătură cu acțiunile celor din jurul său. Schim-
barea la un moment dat a unuia dintre personaje pro-
voacă mutații în comportamentul și modul de a
reacționa al celorlalte personaje. Acest lucru trasează
principalele direcții ale unei nuvele psihologice, me-
tamorfoza fiind atât o transformare cât și o conservare
a propriei personalități. Călătoria se sfârșește în sens
dublu: pentru Gregor metamorfoza constă într-o eli-
berare de constrângerile societății, găsind adevărata li-
bertate în ciuda morții lui în singurătate, iar pentru
Grete metamorfoza reprezintă adaptarea la normele
sociale pentru o integrare completă în armonia din jur,
o închistare între normele impuse de societate.

Privind în sens metaforic, putem spune că se
evidențiază atitudinea pe care societatea o are în fața
unui element diferit. Cei care nu pot accepta transfor-
mările permanente au tendința, asemenea surorii lui
Gregor, de a-i exclude pe cei care nu corespund tipa-
relor impuse. Izolarea de cei din jur, trimite ființa
umană într-un univers iluzoriu asupra căruia suntem
stăpâni. Acest univers este însă nefast sufletului nos-
tru, pentru care trăirea în ,,Aducere Aminte” nu este
suficientă. Fără comunicare, fără descoperirea dragos-
tei celor din jur și dorința comună de progres și
recunoaștere a propriilor limite impuse condiția de
muritori, nu ne putem adapta propriului drum pe care
ni-l construim și care ar trebui să aibă un singur ideal:
drumul spre o continuă evoluție.
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Cum s-a născut Omul Nou în temniţă
Cristian Vechiu

„Șigailov e un om genial! Ştii că e un geniu de felul lui Fourier, dar mai îndrăzneţ decât Fourier…
a născocit egalitatea! (…) Totul la el e bine pus la punct, instaurează în primul rând spionajul. Fiecare mem-
bru al societăţii îl supraveghează pe celălalt şi este obligat să denunţe. Fiecare aparţine tuturor şi toţi fie-
căruia în parte. Toţi sunt sclavi şi egali în sclavie. Mai întâi şi întâi scade nivelul culturii ştiinţelor, talentelor.
Un nivel înalt al ştiinţelor şi talentelor este accesibil numai unor capacităţi superioare! Capacităţile supe-
rioare totdeauna acaparează puterea şi devin despoţi. Capacităţile superioare nu pot să nu fie despotice şi
întotdeauna ele au adus mai multă pervertire decât folos; ele trebuie eliminate sau executate. Lui Cicero i se
taie limba, unui Copernic i se scot ochii, un Shakespeare este omorât cu pietre: iată ce este şigaliovismul!
Sclavii trebuie să fie egali: fără despotism n-a existat încă nici libertate, nici egalitate, dar în turmă trebuie
să domnească egalitatea!”  (F.M. Dostoievski - Demonii)

De fiecare dată când citeam acest fragment,
gândurile mele se învălmășeau într-o țesătură deasă
din care reușeam să scot un fir călăuzitor către un etern
tărâm al discursului antitotalitar. Reușeam mereu să
rămân cramponat în dialoguri imaginare cu diverși in-
divizi pe care îmi exersam argumentele teoretice bine
articulate pentru a-i convinge de monstruozitățile co-
munismului și ale nazismului, pentru a-i determina să
înțeleagă și să accepte faptul că ideile care au dat
naștere sistemelor totalitare erau încă din fașă eronate.
Această atitudine a mea era cauzată de o carență a
cunoștințelor mele. Îmi era absentă o anumită
experiență care să-mi ofere un tip de cunoaștere care
să mă afecteze într-un mod determinant pentru a avea
realmente curajul să abordez în scris un astfel de su-
biect, să depun într-un fel mărturie veridică împotriva
tuturor celor criticate de mine până atunci la un nivel
imaginar. Recunosc că am avut ocazia să citesc despre
trăirile deținuților din timpul regimului comunist din
România. De asemenea, am vizionat documentare pe
același subiect, (în acest sens aș recomanda în special
„Memorialul durerii”), dar în ciuda a tot ceea ce am
citit, auzit și văzut, fragmentul de mai sus mă condu-
cea la aceleași rezultate sterile, lipsite de onestitate față
de mine însumi și față de suferințele tuturor
condamnaților pe care închisorile comuniste de pe me-
leagurile noastre le-au înghițit cu aviditate, lăsând în
urma oricărei experiențe oripilante numai niște nume
în câteva arhive pe care praful se așterne treptat adu-
când cu sine uitarea și ignoranța. 

De curând însă vorbele „demonului” Verhovenski
au căpătat un nou sens, o vizită într-un fort al terorii a
trezit în mine un impuls care să împiedice alunecarea
mea înspre aceleași pledoarii inerte. De curând am
văzut. Ochii mei vedeau și totuși nu puteau să asimi-
leze grozăvia din jur. Cugetul meu începea să înțeleagă
mai bine faptele reale și totuși se împietrea înfiorat. Și
atunci, când privirea și cugetul începeau să dea sem-
nele abandonului, când mintea dicta ochilor să se în-
chidă, restul trupului meu a început să vadă, a început
să simtă și să gândească pentru mine, aruncându-mă
înapoi în locul în care mă aflam, într-un monument
grăitor pentru „măreția” ideilor care au născocit co-
munismul. Trupul meu tresărea, tremura, înghețat, în-
frigurat, amorțit, aplecat de pereții joși ai galeriei

imunde. Un miros de stătut și vechi îmi declanșa im-
aginile unei aglomerații de oameni ce transformau ce-
lulele într-un imens corp care emană sudoare și
mizerie. Pereții coșcoviți de condensul provocat de
respirația și transpirația tuturor deținuților ținuți la gră-
madă, înghesuiți unii în alții, anulându-le orice soi de
intimitate, orice urmă de individualitate. Trupul meu
orientându-se din ce în ce mai anevoie în teritoriul
acela teribil resimțea, poate, doar o neînsemnată parte
din ceea ce ar fi putut îndura un deținut. Cu cât îmi era
mai frig cu atât ochii începeau să se deschidă și să pri-
vească cu o dorință acerbă pentru a păstra pe deplin în
memorie și în suflet fiecare cotlon pe care-l simțeam
atacându-mă prin ostentația unei degradări progra-
mate. Conștientizam în acele momente că niciun ar-
gument, oricât de bine structurat ar fi fost, nu ar fi
putut să se compare cu trăirile și senzațiile puternice
care nu veneau de undeva din amintirea sau descrierea
altcuiva, ci erau contactul meu direct cu o lume a cărei
existență îmi deșteptase o altfel de înțelegere a iluziilor
care sunt permanent arborate de către sistemele tota-
litare, ascunzând însă imaginea verosimilă a acestora.
Ca un soi de ironie macabră care completează peisajul
grotesc al fortului 13 de la Jilava este chiar motivul
inițial pentru care acesta a fost construit: punct de su-
praveghere și apărare a teritoriului românesc, transfor-
mat ulterior într-un spațiu al distrugerii vieților atâtor
români, într-un sordid instrument al comunismului
pentru „pedepsirea” celor care erau incompatibili cu
cerințele doctrinei. 

Avertizat încă dinainte de a vizita fortul 13 că
voi avea de înfruntat un frig intensificat și că celulele
de detenție păstrează atmosfera degradantă a perioadei
în care erau încă funcționale, am ieșit din ansamblul
acela de mărturie istorică, de dovadă incontestabilă,
cu gândurile tulburate de ororile pe care mintea umană
le poate crea. Nu am numărat câte celule erau, era de
ajuns să vezi una singură: o încăpere cu pereți reci,
coșcoviți, crăpați, cu o scândură sau două pe post de
pat, cu geamurile acoperite de scânduri făcând impo-
sibil accesul luminii, cu o gaură dreptunghiulară
într-un perete ca loc comun pentru necesitățile fizio-
logice, loc ce servea tuturor deținuților din celulă (nu-
mărul deținuților ajungea adesea la peste 100 în
aceeași celulă). Cadrul propice pentru dezindividuali-
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zare și dezumanizare, cadru propice pentru a înfrânge
orice urmă de umanitate și demnitate, de a preschimba
ființe umane în palide existențe supuse și speriate.
Toate celulele păstrau acest tipar, cu excepția camerei
negre. Izolatorul, acolo unde erai închis de unul singur,
de obicei pentru a slăbi și mai mult încrederea în sine
și rezistența deținutului, forțându-l astfel să mărturi-
sească și să accepte orice culpă ce i-ar fi fost atribuită,
constituia în fond o reprezentare la scară redusă a unei
celule „normale”. Lipsa luminii era cauzată nu de aco-
perirea geamurilor, ci de absența acestora, iar spațiul
strâmt asigura o cușcă adecvată scopurilor detestabile
ale sistemului. Dacă în celelalte celule, acea aducere
împreună a zeci și sute de oameni lăsați să
conviețuiască în cele mai indecente condiții servea
pentru deteriorarea fizică și psihică a condamnaților,
izolatorul devenea instrumentul perfect pentru a crea
un climat de totală prăbușire morală: lipsit de orice ali-
nare care ar fi putut să vină din partea unui camarad
de suferință, pus în situația de a înfrunta continuu rea-
litatea cruntă pe care o trăiai, fără a putea să o eludezi
prin intermediul dialogului cu ceilalți deținuți, țintuit
zi de zi tu cu tine însuți și cu ideea de a-ți petrece în-
treaga viață de unul singur între patru pereți, fără a mai
vedea sau auzi pe nimeni altcineva decât pe oamenii
sistemului (gardieni, ofițeri, torționari). Toate acestea
constituiau mijloacele prin care în cele din urmă orice
deținut fie ar fi dezarmat, renunțând la cea mai mică
tentativă de împotrivire, fie ar fi început să-și piardă
echilibrul mental, înnebunind. 

Dar mai bulversant decât orice altă celulă,
decât pereții coridoarelor care coborau într-atât încât
erai obligat să mergi cu capul plecat, fiind construiți
intenționat pentru a impune o atitudine de subordonare
a deținuților, cea mai bulversantă încăpere a fortului
13 rămâne camera neagră, acolo unde cei închiși dor-
meau pe pământul umed, rece, acolo unde pereții erau
vopsiți cu smoală, acolo unde nimeni care pătrundea
nu putea să zărească nimic, neștiind unde este, cu cine

este, neștiind cât de mare este carcera, ce formă are,
fiind nevoit din maximă prudență să te refugiezi cât
mai aproape de ușa pe care erai împins înăuntru. Ca-
mera neagră - un monument al formelor de terorizare.
Prezența mea în camera neagră îmi împingea
imaginația către cele mai puternice senzații de spaimă
pe care le-aș fi putut experimenta. Priveam pereții de
smoală și înțelegeam că nicăieri mai mult decât aici
lumina nu a reprezentat un adversar demn de anihilat.
Mintea mea știa că nu sunt închis, că nu sunt condam-
nat, că nu sunt eu subiect al torturii, dar sufletul meu
căuta o ieșire, o scăpare, căuta și nădăjduia lumina bi-
nefăcătoare. Ieșind din camera neagră, pășeam din ce
în ce mai înfrigurat și grăbit, dorind să părăsesc fortul
dezumanizării, dar o întrebare precum o țepușă bine
înfiptă persista neliniștindu-mă și mai mult: cum au
putut rezista toți cei care au supraviețuit? De ce au
avut nevoie să supraviețuiască? De ce aș fi avut eu ne-
voie să supraviețuiesc, să ies de aici într-un mod cât
mai onest posibil, fără să trădez, să colaborez, fără a
întina umanitatea altcuiva? Ca o frântură de lumină,
care abia pătrunde printr-un colț de geam, clătind în-
tunericul dinlăuntrul gândurilor mele am regăsit răs-
punsul întrebărilor mele dureroase: intrând în orice
închisoare comunistă, indiferent că aceasta era Jilava,
Gherla, Aiud, Sighet sau oricare alta, trebuia să fii pre-
gătit, să te pregătești și să accepți că tot ce va urma va
sta sub semnul suferinței. Să știi că numai suferința te
așteaptă și să o înduri destoinic, chiar și atunci când
trupul și psihicul păreau că-ți cedează. 

Am părăsit fortul 13 știind că va trebui să
revin, că va trebui să-l revăd și să înfrunt iarăși
senzațiile care m-au bântuit mai multe zile la rând
după prima experiență. Știu că va trebui să privesc și
mai atent, că nu voi mai avea voie să închid ochii din
solidaritate și respect față de suferințele deținuților, din
sinceritate pentru ceea ce cred. Argumentele și pledoa-

riile nu vor mai fi jucate în
gând, mărturisirile de credință
și adevărurile nu vor mai ră-
mâne în imaginația mea, reali-
tatea sistemului comunist din
România nu va mai fi o nălucă,
o creatură lipsită de formă.
Fortul 13 constituie mărturia
vie a ceea ce cu adevărat s-a
petrecut, dincolo de utopii și
teorii pe hârtie, dincolo de ilu-
zii și intenții bune, iar eu, cel
care am văzut, cel care am tre-
sărit între pereții aceia preț de
câteva ore, am devenit și eu un
părtaș la o istorie cruntă, dar
reală. Chiar dacă îndepărtat,
am devenit și eu un martor, iar
astăzi în sfârșit mi-am îndepli-
nit datoria de martor,
împărtășind o experiență pe
care o recomand la rândul meu
tuturor semenilor mei pentru a
înțelege și a nu uita.
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Ion Barbu: sub semnul terţului inclus
Daniela Janet Popoiu

R
Naturii, a diferite niveluri de Realitate şi de percepţie;
2) trecerea de la un nivel de Realitate la alt nivel de
Realitate cu ajutorul logicii terţului inclus; 3) structura
ansamblului nivelurilor de Realitate este o structură
complexă: fiecare nivel este ceea ce este pentru că
toate celelalte niveluri există în acelasi timp (Nico-
lescu 2002: 241). Aşadar, obiectul cercetării  transdis-
ciplinare este o Realitate multidimensională şi
multireferenţială: o Realitate alcătuită din mai multe
niveluri (guvernate de legi diferite); niciunul însă „nu
constituie un loc privilegiat de unde pot fi înţelese
toate celelalte niveluri de Realitate“ (Nicolescu 1999:
65).

Cercetarea transdisciplinară încearcă să depă-
şească limitele gândirii binare prin adoptarea unei noi
logici: logica terţului inclus (propusă iniţial de Ştefan
Lupaşcu), capabilă să descrie şi să explice coexistenţa
şi coerenţa diferitelor niveluri de Realitate.
Ce este terţul inclus? Pentru a înţelege mai bine, vom
enunţa, mai întâi, cele trei axiome ale logicii clasice:

(1) axioma identităţii, în care A este A, o propoziţie
este identică cu sine; 

(2) axioma non-contradicţiei – A nu este non-A –,
care ne spune că o propoziţie nu poate fi adevărată în
acelaşi timp cu negaţia sa; 

(3) axioma terţului exclus, orice propoziţie logică
este sau adevărată sau falsă, a treia posibilitate nu
există.  

Această logică binară, care a fost afirmată pen-
tru prima dată în sec. al VI-lea î.Hr. de către filosoful
grec Parmenide, a fost înlocuită cu o logică mult mai
subtilă, enunţată de Ştefan Lupaşcu, cea a terţului in-
clus, care a revoluţionat gândirea secolului al XX-lea
şi continuă s-o facă şi astăzi. Însă, în acelaşi timp, a
născut o teamă instinctivă, venind din străfundurile
fiinţei noastre, faţă de acceptarea principiului terţu-
lui inclus – „există un al treilea termen T care este
în acelaşi timp A şi non-A, căci această acceptare
pare să pună la îndoială propria noastră identitate,
propria noastră existenţă“ (Nicolescu 2009: 156).

În centrul gândirii lui Ştefan Lupaşcu se află o
logică a contradictoriului care postulează existenţa
unui al treilea tip de dinamică antagonistă. Materia,
potrivit lui Albert Einstein, se reduce la noţiunea de
energie, deci materia-energie fizică macroscopică şi
materia-energie vie biologică sunt potenţial conţinute
într-o a treia materie, materia cuantică, lumea particu-
lelor (Lupaşcu 1982: 200). În această a treia materie,
omogenul, care guvernează materia fizică, şi eteroge-
nul, care guvernează materia vie, se înfruntă într-un
echilibru simetric, fiecare fiind, în acelaşi timp, semi-
actualizat şi semi-potenţializat. La acest nivel, energia
se află într-o stare de contradicţie absolută. Este vorba
de starea T, adică starea terţului inclus. Altfel spus,
pentru filozoful Ştefan Lupaşcu,  starea de echilibru,

1. Paradigma terţului inclus
Numele lui Basarab Nicolescu, fizician  şi

eseist redutatil, este asociat automat cu cel de promo-
tor internaţional al transdisciplinarităţii. Devenit, între
timp, unul dintre cei mai cunoscuţi filosofi francezi
(de origine română) contemporani, care îmbină
într-un mod fericit discursul ştiinţific cu cel filosofic,
şi pentru care realitatea poate fi receptată doar printr-
o abordare transdisciplinară, Basarab Nicolescu s-a
impus şi în spaţiul cultural autohton cu câteva dintre
lucrări sale: Rădăcinile libertăţii; Transdisciplinarita-
tea (1999), Noi, particula şi lumea (2002), Teoreme
poetice (1996); Știinţa, sensul şi evoluţia – Eseu asu-
pra lui Jakob Boehme (2000).

Termenul de transdisciplinaritate a apărut la
începutul anilor 1970, în operele unor cercetători din
domenii diferite: în opera psihologului elveţian Jean
Piaget, a filosofului  şi sociologului francez Edgar
Morin şi a astrofizicianului austriac Erich Jantsch (Ni-
colescu 2002: 324-326). Iniţial, sensul acestui concept
era cel de „înăuntrul disciplinelor”; ulterior însă, la un
colocviu organizat în acelaşi an, la Nisa, dedicat inter-
disciplinarităţii, Jean Piaget va folosi conceptul şi cu
sensul „dincolo de discipline”. Abia în 1985 apare, în
limba franceză, prima ediţie a lucrării Noi, particula
şi lumea, în care Basarab Nicolescu unifică semnifi-
caţiile acestui concept pornind de la prefixul trans.

După cum autorul însuşi precizează în Mani-
fest, transdisciplinaritatea nu este o nouă disciplină,
ci o nouă viziune asupra celorlalte discipline umane,
în corelaţia lor cu starea complexă a civilizaţiei tehno-
ştiinţifice, a societăţii multiculturale, dar mai ales a
omului contemporan – care trebuie să facă o sinteză
între multiple tensiuni (sociale şi profesionale), aspi-
raţii (materiale şi culturale) şi exigenţe (morale şi spi-
rituale) ce-i frământă contradictoriu fiinţa. Aşadar,
transdisciplinaritatea oferă o nouă viziune asupra
lumii şi propune o nouă metodologie de cercetare,
aplicabilă în orice domeniu, care urmăreşte să conci-
lieze ştiintele exacte cu cele umaniste, să transgreseze
barierele dintre discipline şi să descopere „ceea ce se
află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul di-
verselor discipline, şi dincolo de orice disciplină, fi-
nalitatea sa fiind înţelegererea lumii prezente“
(Nicolescu 1999: 53).

Tot în Manifest, Nicolescu departajează clar
transdisciplinaritatea de pluridisciplinaritate, care se
referă la studierea unui obiect dintr-una şi aceeaşi dis-
ciplină prin intermediul mai multor discipline deodată,
şi de interdisciplinaritate, care se referă la transferul
metodelor dintr-o disciplină într-alta (Nicolescu 1999:
51-52).

Metodologia transdisciplinarităţii, aşa cum o
descrie Nicolescu, este întemeiată pe trei postulate:
1) existenţa, în natură şi în cunoaşterea de către noi a
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starea T, se atinge prin asocierea a două forţe aflate
într-o tensiune dramatică, opunându-se una alteia, nu
alternativ, ci în acelaşi timp. Echilibrul realizat prin
starea T nu este permanent, dar există întotdeauna un
moment în care el se realizează. O forţă nu se poate
manifesta decât contra unei alte forţe care îi rezistă, o
forţă potenţială, una dintre ele câştigând ceea ce pierde
cealaltă. Prin urmare, când o forţă se actualizează, cea-
laltă se potenţializează şi invers, o actualizare totală
sau o potenţializare totală nefiind posibile. Nuanţând,
Basarab Nicolescu, în lucrarea Ce este realitatea?,
arată că A şi non-A se află pe acelaşi nivel de Realitate,
în timp ce T (terţul inclus) se află pe un nivel de Rea-
litate diferit. T este proiecţia celor două forţe antago-
niste pe un alt nivel de Realitate unde A şi non-A sunt
semi-actualizate şi semi-potenţializate, în acelaşi timp.

În sfera studiilor literare, abordarea transdisci-
plinară îşi propune să armonizeze câteva perspective
ale diverselor discipline care se dovedesc a fi relevante
în raport cu obiectul cercetării – nivelurile de realitate
care alcătuiesc universul ficţional construit de textul
literar, precum şi textul însuşi ca realitate multirefe-
renţială. Înţelegem prin niveluri de percepţie atât di-
versele perspective oferite de mai multe discipline,
respectiv: istorie, filosofie, religie,  mitologie, teorie
literară etc., cât şi o anume flexibilitate pe care ne-o
asumăm în raport cu textul şi cu lumea pe care acesta
o construieşte, care ne permite un mod particular de
înţelegere a universului  ficţional. Această flexibilitate
a perspectivei funcţionează ca un terţ inclus, care dă
sens şi coerenţă descrierii unui univers multidimen-
sional.

2. Ion Barbu – profilul transdisciplinar
În 1968, apărea un mic studiu semnat de Ba-

sarab Nicolescu, intitulat Cosmologia „Jocului se-
cund”. Lucrarea va fi reeditată în 2004, reamintind
astfel că prima ediţie anunţa metoda transdisciplinară
care îl va impune, mai târziu, pe autorul ei. Teza cărţii
este tranşant expusă încă din primele rînduri: 

Încă de la o primă lectură, unitatea structu-
rală, indestructibilă a Jocului secund se impune. Poe-
mele par a se supune unui principiu ordonator,
conferind fiecăruia o dinamică unică, o organicitate
singulară şi totodată un element comun, prelungit de
la poem la poem, un fel de entitate indivizibilă, gene-
ratoare de complexe distincte, dar aparent „obscure“.
(Nicolescu 2004: 2)

Eseistul identifică trei adevăruri axiomatice
care s-ar constitui în liantul  tuturor poemelor din Joc
secund: 

1. «lumea spiritului» se obţine prin dualitate,
prin reflectarea în oglindă a «lumii contingentului»,
procesul de geneză fiind cel al «jocului secund»;
2. «lumea spiritului» este concepută ca un complex de
mistere interferente («clăile de fire stângi»); 3. «lumea
spiritului» este cognoscibilă, instrumentul necesar de
investigaţie fiind o superioară geometrie, «îmbrăcare
simultană a glorioase, certe geometrii», care face po-
sibilă descrierea «completă», «închisă» a universului
sufletesc. (Nicolescu 2004:10)

Nicolescu identifică, în plus, în volumul Joc
secund trei mituri: mitul Soarelui, mitul Nunţii şi pe
cel al Oglinzii (Nicolescu 2004:23).

Ideea transdisciplinarităţii poemelor lui Ion
Barbu este reiterată de Niculescu în 1991 în comuni-
carea Ion Barbu – Aspecte transdisciplinare ale ope-
rei, prezentată la Colocviul Internaţional „Romanité
et Roumanité“ de la Paris-Sorbonna (textul comuni-
cării este inclus în cel de-al cincilea număr al publica-
ţiei Caiete critice apărute la Bucureşti în 2004). În
această lucrare susţine că, printr-o stranie coincidenţă,
poemele Jocului secund au fost scrise exact în pe-
rioada în care mecanica cuantică se constituia ca teorie
şi că „există multiple convergenţe între comorile as-
cunse ale operei şi viziunea cuantică asupra lumii“
(Nicolescu 1991:1). O altă coincidenţă ar fi aceea
că Joc secund a apărut simultan cu ceea ce avea să
devină „poate cea mai profundă teoremă a matemati-
cilor: teorema lui Gödel“. Însă, spre deosebire de teo-
rema lui Gödel, care, fiind scrisă în limba universală
a matematicii, se bucură de recunoaştere mondială,
Jocul secund „rămâne tencuit într-o dublă temniţă:
aceea a unei limbi practic necunoscute – româna – şi
aceea a limbii poetice“ (Nicolescu 1991: 1).

Volumul Joc secund a fost publicat în 1930 la
Editura „Cultura Naţională“ într-un număr de 1170 de
exemplare şi a fost reeditat abia după 34 de ani. Con-
ţine doar 34 de poeme, cea mai mare parte de două sau
trei strofe. Cu toate acestea, a fost de ajuns pentru a-l
impune pe Ion Barbu printre cei mai mari poeţi ro-
mâni. Mai mult decât atât, despre acest volum au fost
publicate numeroase lucrări: zece monografii şi multe
studii şi articole. 31
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Basarab Niculescu pune o întrebare care se
naşte firesc din această concisă radiografie: de ce s-a
scris aşa de mult despre un singur şi relativ mic
volum? Investigând tot ce a apărut în acest sens, auto-
rul consideră că, paradoxal, nu găsim un răspuns lă-
muritor, dimpotrivă, „plonjăm într-o confuzie totală.
Căci despre Joc secund totul a fost spus şi, de aseme-
nea, contrariul acestui tot. Spectrul interpretărilor este
imens: de la matematică la alchimie, trecând prin mis-
tica creştină. Fiecare interpretare se prezintă ca unică,
definitivă, totalizantă şi chiar totalitară: exclude, prin
definiţie, toate celelalte interpretări“ (Nicolescu 1991:
2). Totuşi, eseistul oferă un posibil răspuns: „Joc se-
cund este o operă de o radicală noutate, care depăşeşte
cu mult domeniul însuşi al poeziei şi, mai mult decât
atât, care ne pune pe de-a întregul în discuţie pe noi
înşine, nu atât ca poeţi, critici, filosofi, mistici sau ma-
tematicieni, cât mai degrabă ca fiinţe umane“
(Nicolescu 1991: 2).

În  demonstraţia sa,  Nicolescu se opreşte asu-
pra a două cuvinte. Cel dintâi este EL GAHEL (cf.
egipteană ignorant) care apare înscris ciclic, în vârfu-
rile unui heptagon înstelat, situate în josul şi în
dreapta poemului final al volumului şi care trebuie in-
terpretat ca semnătură a autorului cărţii. Acest cuvânt,
care poate să desemneze o zeitate,  îi  îngăduie eseis-
tului să transforme cuplul de opoziţie binară Ion Barbu
- Dan Barbilian într-un ternar: Ion Barbu - EL GAHEL

- Dan Barbilian, prototip al ternarului din logica ter-
ţului inclus. Cel de-al doilea cuvânt este Isarlîk, care
nu are doar o sonoritate balcanică şi nici nu trimite
către o simplă cetate imaginară, ci desemnează
locul pe care celebrul Heinrich Schliemann a desco-
perit ruinele Troiei, iar prin întreaga sa istorie indică
regatul Hiperboreei, invocate de Ion Barbu şi într-un
alt poem, neinclus în volum. Concluzia este extrem de
interesantă şi explicitează titlul comunicării – aspec-
tele transdisciplinare ale operei:  ternarul  – Ion Barbu
EL GAHEL - Dan Barbilian – este un ternar fondator,
întrucât el se află înscris în fiinţa intimă a autorului
Jocului secund .

Orientul poate fi conceput ca faţa iraţională a
Raţiunii, în vreme ce Occidentul, ca faţa raţională a
Raţiunii. Căci Raţiunea însăşi tăinuieşte două feţe, di-
ferite dar inseparabile. Tocmai această contradicţie (în
sensul lupascian al termenului) este cea care iscă cele
două contradicţii vizibile – ştiinţă/ tradiţie şi poezie/
matematică –, îndelung comentate de către exegeţii
barbieni. Toate aceste contradicţii se unifică, în sensul
logicii terţului inclus, prin ivirea lui EL GAHEL, au-
torul Jocului secund. Ternarul Ion Barbu - EL GAHEL
Dan Barbilian constituie axioma, simultan unică şi tri-
plă, invizibilă dar fondatoare a cosmologiei Jocului
secund. Ternarul în cauză generează cele trei ternare
structurante ale acestei cosmologii: 

- ternarul miturilor fondatoare: Oglinda, Soa-
rele şi Nunta;

- ternarul culorilor asociate celor trei mituri:
albastrul, galbenul şi verdele;

- ternarul etapelor de auto-cunoaştere, simbo-
lizat de Mercur, Venus şi Soare […].

La rândul lor, ternarele dau naştere
poemelor Jocului secund în chip de veritabile teoreme
poetice: nefiind nici poeme nici teoreme, ele constituie
spaţiul de întâlnire a tuturor contradicţiilor menţionate
mai înainte şi, îndeosebi, întâlnirea ştiinţei cu Tradiţia,
a poeziei cu matematica. […] Pe scurt, Joc secund este
o bijuterie a transdisciplinarităţii. […] Într-un anumit
sens, care ar putea fi îndelung aprofundat, Joc se-
cund este suprema realizare poetică a stării T („T“ de
la „terţ inclus“). (Nicolescu 1991:3-4)

Cu siguranţă, Ion Barbu este un om al terţului,
metaforă  prin care, plecând de la formula lui Nico-
lescu, este definit cel care poate fi considerat un pre-
cursor al  transdisciplinarităţii. Prin deschiderile
transdisciplinare ale creaţiei sale, Ion Barbu inaugu-
rează un mod de gândire alternativă, prefigurând lo-
gica terţului inclus.

Inflexiunile personale ale creaţiei lui Ion Barbu
pot fi observate mai ales din perspectiva unor teorii
inovatoare ulterioare, precum cele ale lui Lupaşcu şi
Nicolescu, în vreme ce majoritatea contemporanilor
lui sunt încă nepregătiţi să asimileze această viziune.
Acest lucru se datorează unui mare decalaj între intui-
ţiile vizionare ale poetului şi orizontul de aşteptare al
contemporanilor săi, neînţelegere resimţită dureros de
poetul însuşi: 

E probabil ca în vremea mult mai complexă în
care trăim, în care durate felurite există alături, con-
ştiinţa unui poet să aibă neşansă să întâmpine conşti-
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inţele mai înapoiate ale contemporanilor, fără ca în-
apoiat să aibă nimic peiorativ – conştiinţe angajate în
timpurile lor particulare. Atunci se produce
neînțelegerea. (Barbu 1984: 146)

3. Din ceas dedus...: sub semnul terţului as-
cuns

Poetul, dar şi matematicianul Ion Barbu/ Dan
Barbilian nu se revendică din modernism, căci intenţia
sa este aceea de a impune o formulă originală a unui
nou umanism, având ca punct de plecare viziunea geo-
metrică apolinică: 

Totuşi gândirea greacă se exprimă nu numai
mitic, în fabulă, dar şi direct, în teoreme. Poarta prin
care poţi aborda lumea greacă – fără de a cărei cu-
noaştere, după părerea mea, cultura cuiva nu poate fi
socotită completă – nu este obligatoriu Homer. Geo-
metria greacă e o poartă mai largă din care ochiul cu-
prinde un peisaj auster, dar esenţial. (Barbilian 1967:
27)

Apreciind originalitatea poeziei lui Ion Barbu
în contextul literaturii europene, criticul Marin Mincu
realizează o interesantă discuţie pe marginea a două
concepte aparent identice: ermetism/hermetism: dacă
ermetismul construieşte un mesaj poetic lipsit de li-
rism, aşa cum se întâlneşte în poezia lui Stephane
Mallarme, hermetismul presupune un mesaj care nu se
comunică direct, ci se încifrează prin simbol şi meta-
foră (Mincu 1990). Descifrarea acestuia impune o ini-
ţiere în domeniul Cunoaşterii. Chiar dacă se obţine o
concentrare maximă a formulei poetice, hermetismul
devine punctul de plecare al unor interpretări multiple: 

Dacă o poezie admite o explicaţie, raţional ad-
mite o infinitate. O exegeză nu poate fi deci în nici un

caz absolută. (Barbu 1968:39-40)
Poezia Din ceas dedus... deschide volumul Joc

secund şi este, alături de Timbru şi Grup, o artă poe-
tică: în cele opt versuri, ea cuprinde întreaga concepţie
a lui Ion Barbu despre menirea poetului şi despre rolul
poeziei. Aşa cum observa Mihail Sebastian, arta poe-
tică barbiană  „pleacă de la o înţelegere abstractă a
lumii. [...] Ea nu ştie să prindă şi nici nu se sileşte să
prindă imaginea directă a vieţii, trecerea dezordonată
a clipelor, învălmășeala lucrurilor şi a sentimentelor.
Nu ştie să prindă, adică, nimic din ceea ce ar putea
numi jocul prim al existenţei. […] Poezia d-sale caută
coherenţă, caută unitatea, caută principiul. Viaţa e o
întâmplare, arta e o disciplină“ (Sebastian 1930).

În viziunea artistului, orice poet trebuie să fie,
în egală măsură, un magician şi un tehnician al cuvân-
tului, aşadar să stăpânească arta de a crea şi să fie con-
ştient de travaliul actului poetic. În mărturisirile sale
literare, Ion Barbu nota faptul că poezia trebuie „să
treacă deasupra oricărui accident“ iar stilul ei trebuie
să fie „intemporal şi ceresc“. De aceea, idealul său
poetic a fost acela ca în versurile sale să redea „echi-
valentul unor stări absolute ale intelectului şi viziunii“.
Din acest punct de vedere, Barbu se situează în des-
cendenţa unor poeţi precum Charles Baudelaire,
Arthur Rimbaud, E. A. Poe.

Întregul efort creator al poetului a avut drept
scop final ridicarea la „modul intelectual al Lirei“, aşa
cum îi scria prietenului său, Tudor Vianu: 

Mă hotărâi, eu sunt un mare poet. Aşteaptă.
Nu în sensul curent de versificator. Cuvântul mă stin-
ghereşte, îl mânuiesc cu prea mari timidităţi sau prea
mari îndrăzneli, nu am sentimentul just al valorii mu-
zicale şi nu parvine să-mi acopere intenţia. Fără un
anumit noroc, ceva sinceritate şi abilitate de disocia-
tor, aş fi sigur un poet-fetus. Materialul meu veritabil
e Actul. Aici evoluez ca un vultur, sînt un maestru. (Ion
Barbu, Scrisoare din Gottingen, 18 mai 1922)

Se observă că Barbu scrie Actul cu majusculă,
referindu-se, fireşte, la Creaţie (cf. lat. ago, agere, egi,
actum – a face, a crea, sinonim cu poeo din greacă).
El se confesează prietenului său, spunându-i că la
acest nivel al Cunoaşterii va evolua ca un  maestru,
fapt care se va concretiza prin întreaga sa operă.

Tema poemului este Creaţia, imaginea unei
lumi purificate prin reflectarea în oglindă. Mai mult,
G. Călinescu apreciază că textul care deschide progra-
matic volumul este „o cugetare clară, în limbaj dificil,
arta poetică a liricului: Poezia (adâncul acestei calme
creste) este o ieşire (dedus) din contingent (din ceas)
în pură gratuitate (mântuit azur), joc secund, ca
imaginea cirezii răsfrântă în apă. E un nadir latent, o
oglindire a zenitului în apă, o sublimare a vieţii prin
retorsiune“ (Călinescu 1985: 892-893).

Titlul Din ceas dedus... – sau Joc secund, după
alţii (poetul nu i-a dat un titlu, intenţia sa fiind de a-i
lăsa cititorului libertate deplină în a explora acest uni-
vers unic pe care i-l dedică) – reflectă un adevărat pro-
gram ideatic subordonat misterului artei văzută ca joc
neprihănit (secundavi, în latina cultă, înseamnă „care
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urmează“, trimitere la imaginea pură a lumii reflectate
sau la terţul inclus).

Poezia este structurată în două catrene cu mă-
sura versurilor de 14 silabe şi rimă încrucişată
(a,b,a,b), limbajul poetic metaforizat încifrând ideile
şi simbolurile. Incipitul textului, Din ceas dedus... con-
ţine o metaforă construită cu un termen matematic
(dedus) care însă dezvoltă un sens conotativ. Poetul
anunţă astfel un univers al esenţelor, dezvoltat pe al-
ternanţa Real – Abstract. 

Dincolo de text, intuim influenţa filosofiei pla-
toniciene – lumea ideilor fiind tocmai această lume re-
flectată în oglindă. Simbolul oglinzii, foarte bogat în
cultura lumii, este pus în legătură cu revelarea adevă-
rului, a purităţii: 

Aceste răsfrângeri ale Inteligenţei sau Cuvân-
tului ceresc fac din oglindă simbolul ce reflectă Inte-
ligenţa creatoare. [...] Pe plan mai general ea este
consecinţa celei mai înalte experiențe spirituale.
(Chevalier/ Gheerbrant 1995)

Prin actul creator, poetul iese din temporalitate
şi intră în atemporalitate (Din ceas dedus), se înalţă
către Frumosul artistic, calmul fiind sinonim cu exta-
zul estetic: 

Din ceas dedus, adâncul acestei calme creste, 
Intrată prin oglindă în mântuit azur,
Tăind pe înecarea cirezilor agreste,
În grupurile apei, un joc secund mai pur. 
Poarta magică dintre realitate şi iluzie, oglinda,

filtrează imperfecţiunile lumii reale şi facilitează con-
strucţia unei alte lumi simetrice, dar mântuită, purifi-
cată, o lume eliberată de timp. Poetul se eliberează el
însuşi de trăirea instinctuală, dionisiacă (agrest – săl-
batic, din lat. agrestum) spre a atinge o nouă dimen-
siune, cea a Intelectului pur, apolinicul. Se
configurează astfel o serie de antiteze: temporal/atem-
poral; apolinic/dionisiac.

Atitudinea ludică nu implică doar ideea de joc
al cuvintelor, ci mult mai mult. Plecând de la Aristotel
care sesizează încă din Antichitate că arta, prin faptul
că transfigurează viaţa, e un joc, Ion Barbu consideră
că viaţa e jocul prim, iar creaţia e joc secund: În gru-
purile apei, un joc secund mai pur. Eliminând tot ceea
ce înseamnă sentiment, poezia devine act intelectual,
atinge starea de chatarsis, după cum sesizează Doina
Ruşti: 

Poetul asociază creaţia cu un act de triplă mo-
dificare a realităţii: imaginea reală e receptată subiec-
tiv, apoi transfigurată artistic şi încă o dată modificată
prin imagini voit criptice. (Ruşti 2002: 206-207)

Cea de-a doua strofă se deschide cu o con-
strucţie exclamativă cu valoare de invocaţie: Nadir la-
tent, prin care se sugerează concepţia matematică a lui
Ion Barbu despre creaţia lirică. Dacă avem în vedere
definiţia astrologică a nadirului – punctul imaginar cel
mai înalt pe bolta cerească, diametral opus zenitului -
înţelegem că poezia se regăseşte doar în acest spaţiu
infinit, nadirul devenind astfel punctul înalt al Intelec-
tului pur. Sau poate nadirul este acel T (terţul inclus),
starea de echilibru dintre omogenul, care guvernează

materia fizică, şi eterogenul, care guvernează materia
vie, fiecare fiind semi-actualizat şi semi-potenţializat,
în acelaşi timp.

Epitetul latent, surprinzător asociat nadirului,
îşi descifrează semnificaţia prin etimologie – lat. lateo,
latere (lat.) ‘a ascunde’ – revelând acum sensul oglin-
dirii, eliberarea de spaima dublului. În fiecare dintre
noi există într-o formă latentă, ascunsă această aspira-
ţie spre înalt, însă lumea dedusă, intuită se revelează
doar Iniţiatului, doar celui care, printr-un şir de
oglinzi, recompune armonia universului: 

Poetul ridică însumarea
De harfe răsfirate ce-n zbor invers le pierzi
Şi cântec istoveşte. 
Numai puritatea numerelor, însumarea

(Pitagora spunea că universul întreg şi toate părţile lui
se abstractizează în numere – Totul este număr), aso-
ciată cu muzica: harfe răsfirate, cântec istoveşte, mai
poate armoniza esenţele ştiute şi neştiute ale univer-
sului.

Deşi s-a disociat de Tudor Arghezi, pe care l-a
numit poet refuzat de Idee, Barbu se întâlneşte cu
acesta în linia artei văzută ca trudă, ca jertfire, meta-
fora cântec istoveşte însumând şi sensul desăvârşirii
actului creator. Poezia este, de asemenea, pentru Ion
Barbu şi o experiență deschisă zborului, însă calea ei
se revelează doar celor care pot să se desprindă de con-
tingent, altfel, ceea ce ar trebui să devină înălţare, de-
vine zbor invers, sinonim mesajului criptic (care se
refuză descifrării).

Metafora din ultimul vers închide rotund con-
cepţia poetului despre menirea poeziei: ea trebuie să
sintetizeze esenţele, să însumeze atât fenomenele con-
crete, cât şi semnificaţiile lui abstracte şi să-şi con-
serve ceea ce îi este propriu – inefabilul. Asemenea
meduzelor, ca nişte clopote verzi, care îşi păstrează
frumuseţea doar în lumea lor, creând o alternativă a
cerului cu stele, tot astfel poezia transpune artistic rea-
litatea, atrăgând privirile până în adâncurile-i miste-
rioase.

Esenţializarea percepţiei lirice, transcenderea
realului în spaţiul Cunoaşterii Pure, stilizarea imaginii
poetice până ce ajunge să exprime ideea în forma cea
mai pură reprezintă elementele particulare ale discur-
sului liric barbian.

34

ESEU

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

grafica: Mihai Lepădatu



Superlativul estetic în sonet: 
de la exaltare la farsă

Cristina Alexandra Stancu

În epoca Renașterii, mai precis în secolul al XVI-lea, artiștii au dezvoltat un limbaj standard al
frumuseții, folosind ca medii de exprimare pictura și literatura. Interesul pentru lumea senzorială a adus după
sine curiozitatea de a analiza părțile componente ale corpului omenesc, de a găsi armonie în distribuția lor și
de a dezvolta o întreagă filosofie de origine platonică, bazată pe ideea că divinul se ascunde în desăvârșita
alcătuire a realității/ a naturii. Curiozitatea de a experimenta și a de a clădi sisteme teoretice pornind de la
observații particulare a adus curând în pictura italiană tehnica perspectivei, norma estetică renascentistă a
devenit curând mimesis și pictorii visau să ajungă la virtuozitatea de a reproduce cu înaltă fidelitate obiectele,
peisajele și chipurile din jur. S-au dezvoltat tratate ajutătoare pentru artiștii debutanți și iubirea însăși a început
să cunoască reguli. Marsilio Ficino, Pietro Bembo, Leonardo da Vinci și Leon Battista Alberto sunt numai
câțiva din acești teoreticieni entuziaști, dar paradoxul acestui secol e că aparența e un pretext pentru scopuri
mai înalte. Un pictor învață să surprindă Realitatea pentru a învăța să deosebească în siluetele deosebite ale
oamenilor Ideea de Frumos; oricare trup are stângăcia lui, compensată de calități strălucitoare, dar ceea ce
rămâne pe pânză nu e neapărat această sumă în care termenii sunt într-un raport de echilibru, ceea ce vrea
pictorul să obțină este misterul formelor, intuiția apăsătoare că în spatele privirii modelelor există un sens or-
donator, o cale de acces către esențe. 

E
Tot ce există în univers ca esență, prezență sau

închipuire este în puterea mai întâi a minții lui, apoi a
mâinilor lui, iar toate acele lucruri sunt atât de
desăvârșite, încât la fel de repede, la o singură privire,
ele dau naștere unei armonii bine proporționate ca a
lucrurilor ce existau deja. 1

Pictura folosește imaginea femeii pentru a su-
gera în grația ei o enigmă, un înțeles care îi traversează
chipul și i-l face dinamic, irezistibil, seducător. Moti-
vul Venerei se dezvoltă în două direcții diferite, făcute
de artiști să se intersecteze: Venus telurica și Venus ce-
lesta, corpul și sufletul, imaginea și spiritul. Astfel se
explică tabloul lui Tițian din 1514, Amorul sacru și
Amorul profan: cele două femei aleg un limbaj corpo-
ral diferit, cea din stânga e înmănușată și cu o poziție
reținută, cu privirea clară, contemplativă, fără obiect
precis, iar cea din dreapta e voluptoasă, dezgolită, cu
trupul întors, căutând o privire de admirație, cu pele-
rina aproape stând să-i cadă de pe umăr și cu gâtul în-
clinat într-un gest deschis. Ambele sunt blonde, cu
pielea albă, de marmură, îmbujorate, cu siluete deli-
cate, îmbrăcate în alb și roșu (cu dominanta albă în
cazul Venerei sacre și cu dominanta roșie în cazul
Venerei profane). Sunt într-un spațiu deschis, pitoresc,
cu castele și biserici în fundal, sunt chiar în mijlocul
vieții (căci în plan secund se desfășoară o existență tre-
pidantă – un păstor își mână turma și feudalii călare
vânează iepuri). Această Iubire dublă nu e un con-
struct, e chiar o mentalitate a epocii, o imagine care
pornește din artă și se propagă în întreaga lume renas-
centistă. 

Literatura, în mod particular sonetul ca mijloc
comun de expresie lirică în secolul al  XVI-lea,
îndeplinește aceeași funcție ca pictura: pornind de la
filosofia neplatonică a divinului ascuns în sensibil, so-
netul continuă limbajul inițiat de pictură și creează va-
riante textuale pentru convenții plastice. Femeia cu o
carnație deosebit de albă e asociată cu marmura sau
fildeșul, obrajii devin trandafiri, buzele și dinții sunt
rubine și corali, iar părul e eminamente necesar să fie
blond, ca să poată fi comod asociat cu aurul, loc
comun ce permite relații simbolice cu lumina. Con-
trastul dintre întunericul de fundal și tenul deosebit de
alb al modelului pictat intensifică frumusețea tablou-
lui, iar Leonardo da Vinci merge și mai departe, pic-
tând în ulei pentru a oferi privirii personajului feminin
lipsă de claritate, confuzie, incertitudine, neliniște,
toate trădând un efort intelectual intens, umbrit de în-
trebări. Sonetistul creează acest contrast prin distanța
pe care și-o impune față de femeia adorată: iubirea lui
e întotdeauna neîmpărtășită sau cel puțin, compromisă,
el fiind forțat să compenseze un refuz sau un obstacol
prin idealizare. Urmând tradiția trubadurescă, sonetis-
tul renascentist reinventează prezențe feminine, du-
când declarația de dragoste la înălțimea unui elogiu
ritualic. Poezia cu formă fixă (cu două catrene și trei
terține) devine alături de imaginile convenționale ale
frumuseții o dublă accentuare a unui discurs redun-
dant, care odată ce provoacă saturație în mediile lite-
rare europene, declanșează un alt fenomen, mai precis
un contra-fenomen literar: farsa. 

1 Leonardo da Vinci, Tratat despre pictură, VI, 1498, citat selectat din Istoria frumuseții de Umberto
Eco, București, Editura Rao, 2005, pg. 178
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Autorii pe care i-am ales pentru această scurtă
demonstrație provin din patru culturi europene dife-
rite, patru culturi surprinse în același moment istoric
– secolul al XVI-lea renascentist. Primii doi, Ronsard
și Camões, valorifică registrul deja consacrat în sonet,
mereu la superlativ, prin care se cântă frumusețea fe-
minină. Atmosfera generală e una de exaltare, con-
struită prin întrebări retorice, prin ușoare ironii la
statutul autorului însuși (umilința în fața subiectului
adorat), prin asumarea unor influențe pe aceeași linie
(Ronsard care citește Petrarca și ajunge să-i înțeleagă
lamentațiile numai după ce e și el rănit în dragoste, se
închide ciclul unor evenimente sentimentale comune
reproduse prin forme literare comune, ajungându-se la
simetria dintre model și admirator) și prin enumerații
mitologice. Camões scrie apoi un sonet de tranziție
între elogiu și farsă, care revendică femeii toate iluziile
stilistice cu care a înconjurat-o până acum și fără suita
de imagini consacrate, femeia cea de toate zilele este
o inumană creatură. Textele cunosc apoi o ironie din
ce în ce mai acută, sonetistul devine mândru de pute-
rea sa discursivă (până la urmă, vocea sa e dominantă,
iar femeia e doar un pretext lingvistic să-și exprime
arta) și tocmai acest orgoliu schimbă traseul creator:
sonetistul nu mai caută să dezvolte o relație de identi-
tate cu predecesorii săi, el se desprinde violent, folo-
sindu-se de convențiile deja perimate pentru a-și
construi un contra-discurs, asta până când ajunge să-i
dezvolte un altfel de limbaj cu altfel de imagini. So-
netul va cunoaște o criză în clasicism pentru ca apoi
să redevină fecund în romantism, încărcat de vise și
dorințe de contopire cu Unul. Această criză e expri-
mată aici de Francesco Berni cu un portret ludic despre
soția sa și de W. Shakespeare, cu celebrul sonet 130,
în care iubirea nu mai depinde de frumusețea senzuală
a femeii, iubirea e o stare de fapt, care sfidează toate
așteptările epocii; cu alte cuvinte, este un elogiu al iu-
birii sub forma unei farse crude jucate sensibilității re-
nascentiste.       

În sonetul lui Ronsard, iubita ajunge să fie
obiectul unui cult estetic, întregul ei corp radiind o

frumusețe desăvârșită. Originea acestei perfecțiuni e
obligatoriu supranaturală și admirația poetului e eclip-
sată de alți doi pretendenți iluștri: Eros și Cerul,
(imagini masculine pentru două noțiuni distincte –
dorința, probabil numărul mare de pretendenți care ro-
iesc în jurul Cassandrei, și virtutea) așadar lui nu îi ră-
mâne decât distanța privitorului uimit, el contemplă,
cântă și absolutizează (icoanei sfinte-a feței tale). Fi-
zionomia femeii este dinamică, însuflețită de tot felul
de grimase și toate aceste micromișcări sunt în per-
fectă armonie, trăsăturile sunt însuflețite de emoții și
asta oferă chipului o caldă măreție, o perfecțiune sur-
prinsă în mijlocul existenței ei frenetice. Calda
măreție este senzualitatea conținută în demnitatea unei
frumuseți atât de alese, așa cum blândețea e o valoare
complementară îndrăznelii. Exceptând aceste subtile
opoziții, iubita e o autentică Venus telurică: păr de aur,
pielea ta trandafirie, mărgeanul ce-mi sfâșie/ Inima-
n dinți de fiară, lumina/ Frumoșii ochi și aici, poetul
alunecă într-o contemplare mai înaltă, căci prin sonet
fața devine icoană, deci încadrată de adorație și sens. 

Camões își vede iubita în sonetul Din tot ce
avea Natura ca mândrețe ca o sumă de elemente
desăvârșite, luate din natură. E același inventar estetic
pe care îl face și Ronsard, doar că aici distanța dintre
sonetist și model este una demnă. Camões surprinde
orice sugestie vizuală și transformă un corp într-un
obiect de adorație, respectând principiul pictorilor vre-
mii – ia elemente frumoase disparate și le asamblează
într-o creație răpitoare, imaginând imposibilul,
imitând viața în tot ce are ea mai sublim. Din nea și
roze, aur și rubine/ Făcu o îngerească frumusețe se
observă materialele prețioase și direcția previzibilă a
comparației… iubita e un înger, e firește o reprezen-
tare divină. 

Dacă până acum iubita se naște din complici-
tatea naturii, acum se descompune. Toată făptura ei e
un dar: fie din partea divinității (așa explicându-se ne-
voia unui inventar mitologic – Venera, Atena, Arte-
mis), fie din partea sonetistului (figurile de stil
idealizând o femeie comună). Aceasta e răzbunarea
poetului care fură femeii strălucirea lirică. E aceeași
răzbunare pe care o găsim în Iliada, atunci când erou-
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lui Ahile i se diminuează curajul prin acuzația că
acesta i-ar veni exclusiv de la Zeus, așadar se anihi-
lează orice merit personal. Iubita cântată e de fapt o
inumană creatură, o făptură banală, avidă de plăceri
și de admirație. Ea merită să fie iubită doar atunci când
sonetul o face vrednică de atenție, declarația e însăși
înălțarea spirituală a modelului, aici stând orgoliul
poetului, încrederea în actul său spiritual. 

W. Shakespeare transformă furia împotriva
unui model pe nedrept idealizat într-o revoltă stilistică.
Ochii, pielea, dinții, mersul, parfumul sunt toate de-
parte de a atinge perfecțiunea, fiecare vers neagă ce a
fost construit anterior. Venus telurica e înțeleasă altfel:
iubita extraordinar de frumoasă care prin trăsăturile
sale îmbată simțurile, care prin ispita armonioasă a de-
taliului fizic îndeamnă la contemplație e acum o fe-
meie simplă, cu adevărat telurică… greoaie, rigidă,
emanând un damf aparte, puțin trecută. Sonetistul tre-
buie să găsească puterea de a întrevedea Frumosul în
Comun, nu de a privi și a căuta Absolutul. Ultimele
două versuri demaschează sonetul tradițional și îi arată
zădărnicia expresiei… toate elogiile dinainte sunt min-
ciuni și iubita pe care o cântă cu luciditate Shakespeare
a mai fost cântată și de alții, doar că în alți termeni.
Dacă asta se întâmplă acum, se creează impresia unui
precedent. 

Se insinuează că idealizarea - dusă până la
discrepanțe ridicole între femeie și proiecția sa literară
- e o practică, nicidecum o excepție. Această poezie

lasă loc unui sonet și mai franc, care aduce în atenție
un portret și mai crud (tandru-crud). Aici, se elimină
distanța dintre model și poet până într-acolo încât se
deduce că e un sonet conjugal. Scopul declarației de
dragoste e rizibil: în locul exaltării cu care ne-a
obișnuit Ronsard, în loc să contemple frumusețea fe-
minină, Berni creează cu prudență comică un spațiu
prielnic virtuții, excluzând toți posibilii admiratori care
ar putea râvni la inima alesei lui. Frumusețea ei știrbită
de timp e compensată de laude spuse în răspăr. Totul
e o strigare publică demnă de un bufon spiritual, care
nu uită să arunce săgeata sa otrăvită în ochiul prede-
cesorilor. Alături de cariile nevestei, se strecoară o în-
cercare de a le idealiza: Sublimă armonie, gesturi
grele/ De măreție! 

Astfel, trecând prin convenții, transmițând pa-
tima dragostei, distilând-o filosofic și apoi aruncând
întregul repertoriu în favoarea unui contra-discurs, a
unui contra-limbaj marcat de scepticism și neliniște,
sonetiștii folosesc superlativul estetic pentru a ali-
menta mentalitățile timpului lor, urmând să-l
desființeze din același motiv; anume pentru a ține
pasul cu cele care le înlocuiesc treptat pe anterioarele.  
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ANEXĂ: Texte primare
Pierre de Ronsard (1524-1585)

De unde vine calda măreție

˵De unde vine calda măreție
Cu care fața ta a fost cinstită?

Materia-n ce mină-a fost găsită,
Ca părul tău de aur tot să fie?

Din ce grădină-i roza înflorită
Ce face pielea ta trandafirie?

De unde-i și mărgeanul ce-mi sfâșie
Inima-n dinți de fiară prea iubită?

Și cărui astru-i-au răpit lumina
Frumoșii ochi ce mi te fac regina

Cea plină de blândețe și-ndrăzneală?

Te-adoră Eros, Cerul te cinstește,
Eu după ei sfios, idolatrește,

Mă-nchin în icoanei sfinte-a feței tale.”

Luis de Camões (1524-1580)
Din tot ce-avea Natura ca mândrețe

˵Din tot ce-avea Natura ca mândrețe
O splendidă comoară vru să-mbine:

Din nea și roze, aur și rubine,
Făcu o îngerească frumusețe. 

Rubine, gura; iar pe-acea noblețe
A feței, două roze sanguine;

Pe piept, omăt, ce-aprinde foc în mine;
În păr, metalul cu sclipiri semețe.

Abia la ochi a arătat ce poate,
Făcând din ei un soare-n care fură

Luminile amiezii adunate.

În fine, Doamna mea, pe-a ta figură
Și-a pus, sub aur, darurile toate:
Rubin, roze, nea, lumină pură.”

Luis de Camões (1524-1580)
Dă-i crinului ‘napoi albeața fină

˵Dă-i crinului ‘napoi albeața fină
Și rozelor culoarea ce desfată;

Dă-i soarelui lumina-nvăpăiată,
Țâșnită din privirrea ta divină;

Redă-i sirenei armonia lină
A vocii cu cadență minunată,
Și Grațiilor grația, căci iată,

Se plâng c-a lor e mai puțin senină;

Redă-i Venerei tot ce-i frumusețe,
Palas-Atenei sclipitoarea minte,

Iar Artemisei castitatea pură.

Hai, leapădă-nzestrările mărețe
Și vei rămâne, ca și mai-nainte,
Doar tu: o inumană creatură.”
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William Shakespeare (1564-1616) – Sonetul 130

Nu-s ochii dragei mele stropi de soare
Şi roşul gurii ei nu-i de coral.

De-i albă neaua, sânu-i oacheş pare
Şi negrul păr i-e ca o sârmă-n val.

Ştiu roze albe, ştiu şi roze roşi,
Dar nu-i socot obrajii trandafiri

Şi-s balsamuri mai dulci să le miroşi
Decât e boarea întregii sale firi.

Îmi place s-o aud, deşi plăcut
Mai mult mi-e zvonul muzicilor parcă.

Eu mers de zâna încă n-am văzut,
Dar draga mea e clar că-n ţărnă calcă.

Şi totuşi, eu o cred la fel de rară
Cum spun şi cei ce mint când o compară. 

Francesco Berni (1497/1498-1535)
Șuvițe încâlcite cad puzderii

˵Șuvițe încâlcite cad puzderii...
În jurul smochinitei frunți de ceară,

Pe care Moartea și Amor lăsară
Săgeți, prin riduri, rupte-de te sperii!

În apele crucișe-ale vederii
Diform prind lucrurile să-i apară
Iar geana-i de zăpadă legendară;
Mâini grăsulii și bune mângâieri,

O gură largă, buzele de lapte,
Dinți negri: patru strau, se surpă șapte,

Sublimă armonie, gesturi grele

De măreție! Eu vă dau de veste,
Amanți, să știți cu toții că aceste
Sunt frumusețile nevestei mele!”
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A

Toader Aioanei

Dezvoltare...
1. Concept, etimologie: „Dezvoltare” deja e un

cuvânt banal, uzat, compromis prin frecventa folosire
şi... dezminţire de realităţi schiloditoare pentru fiinţa
umană. De aceea, mi-am zis că nu strică să-l supunem
pe „masa de disecţie”, într-o sui-generis „lecţie de
anatomie”, unei atente supravegheri, cu, eventual,
reanimarea lui! Răsfoind dicţionare, ai surprize dintre
cele mai neaşteptate! Vol < bol, bor; voler e „s-borul”
dintr-un loc în altul al unei păsări, al unei săgeţi din
„borul” arcului în... borul unei deschideri (pălăriei, de
ex.!), al apei din is-bor [bor-sec, bor-viz etc.], dar şi
zborul unor bunuri de la proprietar la un voleur (hoţ);
volan (t), care se mişcă după voie (volonté), volei
(volte cu mingea, bol<ball), volare > volonté, volatil,
vo (u) lcan! Am scris zbor, „s-bor”, pentru că „bor”,
cu variantele, bor, bar, bur, bol, bal, bul, vol, val, vul,
vor, var, vur îl întâlnim frecvent în subtextul
indoeuropean, toate sugerând ceva sferic, din interior,
caverna, bolta (volta), sau din exterior, bulla (lat), bulă
(bylla<bulla) <bulb, bulbuc, bulbucat, bulg-ăre..., bol-
o-van, buba, glob (globus, globulus > glob+bulla, deşi
poate fi (este) diminutivul de la glob), din altă serie de
radicali primordiali sau ancestrali: glo, glu, gla, clo,
cla, clu (chlo, chla, chlu) > gh’ sau ch’, sugerând
închidere în/sau prin coagulare, claustrare. Un fel de
bulb e şi nodul, articulaţia, încheietura de unde cresc
ramurile, frunzele, florile. Paradoxal, „bor” este un
sinonim al lui „întru” al lui Noica! A dat boreal,
hiperborean, dar şi bordei, bordel sau bortă (gaură,
scorbură, vizuină sfredelite de un sfredel sau bor,
bormaşină, boraci), adică intrarea dinafara în interiorul
unei incinte! Atrag atenţia asupra contaminărilor, deci
echivalărilor: b>v>f, o>u, ch>h>g, dar şi b-v-u-y-i.
Observăm deci nişte radicali universali dintr-un idiom
ancestral, primordial, poate, dinainte de amestecul
limbilor la Babilon! Deci închideri în sfere, interiorul
acestora şi deschideri, in-cludere, des-in-cludere
(închidere, deschidere), vederi din interiorul, dar şi din
ex-ter (r) ior! Terra e o globulă cosmică ce planează
(planetă) ca satelit al Soarelui, şi el, un uriaş glob de
foc! Cum va fi fiind în interiorul lor? Claudis - clavis,
clavicula – cheie, cheiţă, claviculă! Claustrare > en-
clavă, in-cludere, în-chidere, închis, închistare,
împietrire, deci cla (u) gulare, coagulare < coagulum,
dar şi în-chegare, dublă etimologie latină: clagum
(coagulum) < glagum (<glare) – cheag (închega),
coagul... Se poate ca glagum să fi dat şi globus (gla-
gle-glo-glu...) şi glemus (ghem), globus – gleea >
g’eea! „Glei” şi „hlei” sunt popularul glod! Voltă
provine din boltă, prin conversiile de mai sus.
Obiectele în-volte, strânse în ele însele, coagulate, se
trezesc la viaţă întru ab-solutus, fără limite, dez-
mărginire! Dez-în-volt este desfăşurarea în-voltului
întru bolta din care au căzut componentele,
coagulându-se, închegându-se sau chiar îngheţând în
proiect! Desfăşurarea corolei învolte, coagulate [in-
co-glare>închegare], în principiile „captive în câmp”,
îngheţate în proiect este menirea noastră
fundamentală. Şi ajungem deja la cele două cuvinte
fundamentale: coagula (-re) şi solve (-re, solvatus,

solutus)! Coagula, ca şi solve, sunt benefice cât timp
sunt consecvente arhetipului pe care-l reprezintă,
respectându-i marjele lui de identitate. Adică nu ies
din Cuvânt (Logos) şi nici dintr-un arhetip, avatar al
Logosului, căci în totul e prezentă monada cu
avatarurile ei arhetipal-prototipale! Valenţele sunt
punţile de legătură potenţiale, numitorii comuni ai mai
multor obiecte în câmpul care le ţine strânse laolaltă.
Valenţă vine de la valor sau valeur < val-vale, relief,
şi poate fi echivalată cu potenţă: potenţa val-orii
energetice; valoare, adică sens, semnificaţie, relevanţă
energetică! Valorile nu sunt decât însuşirile, vizibile
sau ascunse, ce pot fi puse în evidenţă, în relief (din
vale-n val!), „valorificate”, eliberate din câmpuri, puse
la muncă de către om! Învolt – cu petale multe şi dese,
bătut, înfoiat, bogat, valabil şi la coafură. Dez-în-volt
– a ieşi din voltă (curbă, arc de cerc), boltă, închidere,
eventual, redus la soluţii, re-solvat în solutio. - Onis.
Dez-în-volte, devin dezinvolte, adică se mişcă liber în
câmpurile fine şi afine, zborul în sine, ideal, al
pescăruşului Livingston, dez-in-volt – a zbura voluntar
în libertăţile tale interioare! Graţia, eleganţa şi
dezinvoltura provin din multă frământare şi măcinare!
A frământa bine lutul şi a-lu (a) tul umflat! Coagularea
(“îngheţerea în proiect”) în bolovan, bulb sau bulgăre,
bo (rţ) > borţos, black-hole (gaură sau bortă
întunecată), presupune şi procesul invers de di-solvare
în solve, solutus! A da soluţia unei probleme îngheţate
în necunoscute ascunse, a o face solubilă şi fluentă,
evidentă pe orizontul evenimentului pe care se
proiectează sensurile imperative interioare, a da
drumul sensurilor încremenite. A ieşi din în-volburarea
volutelor sau voltelor vârtejului, voluntar, din câmpul
care ţine împreună, laolaltă, prin valorile... valenţelor.
Volumul e degajat de proporţiile numerice ale
câmpurilor, valenţelor cu valori diferite, ce-şi
decupează spaţii proporţionale cu tăriile ce vibrează,
într-o activitate des-făşurată dezinvolt, dez-(în)-
voltată! Volum este şi rulou sau sul de papirus sau
pergament înfăşurate ca frunzele verzei, cepei sau
păpuşii de... păpuşoi, aproape identic cu sulul de pe
stativele de ţesut! Volum este un zbor ce-şi circumscrie
spaţiul. Problema este a dez-nod-ării, des-trămării,
des-făş-urării (des-făşa < faşă, scutec), eliberării, re-
solvării tensiunilor comprimate în bolovan, ghemul de
potenţialităţi conservate, pentru a fi puse la muncă în
situaţii, sisteme bine cabrate! Desfăşurarea şi ţeserea
covorului din „n” ghemuri şi scule de bătătură, pe o
urzeală invizibilă, dar degajată, dez-involtă! Ghemul
Geei (glemus, globus, ghem+motoc!) desfăşurat în
faţa Soarelui, unde se bate (ţese) covorul creaţiei şi
istoriei umanităţii. Caierul învolt al Terrei e tors şi
ţesut în covorul biosferei şi al noosferei, o desfacere,
dezvoltare, pe niveluri mai înalte! Ieşirea dintru sinele
întunecat al Terrei este ocazionată de căldura bine
dozată şi temperată a razelor solare. Altfel!... Da,
planetele, şi Terra, nu-s altceva decât cenuşa stelelor,
magma, plasma stelară condensată, comprimată,
coagulată, contorsionată, plasmă îngheţată, con-serv-
ată, din care se poate face orice! Orice boltă presupune
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o închidere, învoltă, dar şi un record al... voltei,
deschiderii [d: +f] tinzând la „spargerea” boltei şi
ieşirea dincolo de limite, în dumnezeire, „în mântuit
azur”! „Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
/Intrată prin oglindă în mântuit azur”. Închis
presupune şi pe închistat, adică oprirea din creştere,
din dez-în-volt. Sub-des-in-volt! Voluntarius-voinţă e
înrudit şi cu... furt, şi cu zbor! „A în-volta” reg. –
înseamnă şi “a creşte în intensitate”, o energie, tărie,
forţă sau sentiment, pur şi simplu a se aprinde de
dragoste, a se îndrăgosti! Germenele din mugurele
“ler” (în-volt, în putere, în floarea vârstei), gata să-şi
ia zborul, să roiască, în volbura corzilor inimii, vârtej
de aripe, în-vol-burare, bolboroseală: în-volt trece în
des-in-volt sau des-în-volt. Mugurele în-volt, corola
în-voltă, îşi dez-[în]-voltă proiectul arhetipal ascuns
înlăuntrul său: rodul pomilor este ascuns înlăuntrul lor,
prima rază scoate la iveală comoara ascunsă,
condensată sau con-serv-ată! Putem spune că orice
mugure este învolt, rotunjit, plin, închis, căci des-în-
volt este desfacerea, desfăşurarea corolei în ceva
învolt, dar pe alt nivel “Eu nu strivesc corola [învoltă]
de minuni a lumii”, cu petale multe, dese, bătute,
policrome, înfoiate, dar şi rotunjită, plină, umflată,
înfoiată, plină de foi! Devoalarea e şi o ieşire la iveală
a feţei de sub voal sau văl<val; revelare, developare =
dezvoltare. [v>h>f] duc la echivalări spectaculoase:
vultur, vultan, vultoare, vâltoare, develloper opus lui
en-velopper, a în-veli, dez-veli – dez-voltare! > [val-
vel-vil-vol-vul-vâl-vâl: val-vârtej!] Vultus (pop.)
însemnă şi faţă! Volare, deci, a fura, a dispărea, a-şi
lua zborul: vultus (hultus), vultur. Volare – vultus e
desfacere în vârtej a aripilor şi z-borul (iz-bor, „din
bor”), acea forfotă a apelor ce ies din burta (bor>bur)
pământului seamănă cu cea a aripelor. E-voluţie, re-
voluţie, de-voluţie care e, după Camil, a merge exact
pe creasta de val a prototipului substanţei, toate au
acelaşi radical. Să fiu iertat de multe scăpări şi câteva
forţări... necesare!

2. Corzi, funii, noduri şi mitul ţeserii
Simbolistica nodurilor, scriam în N.D., este extrem de
bogată în semnificaţii, cu o arie de răspândire
universală. “Orizontul se înnoadă cu sine însuşi în
forma plină de înţeles şi de lumină a soarelui. Am
înţeles până acum cel mai bine dintre toate nodul.
Când se înoadă orizontul cu un soare... apare
temeinicia sensului” (N. Stănescu - “Respirări”).
Nodul e o stare de interferenţă şi de condensare, o
articulaţie, un punct de întîlnire a mai multor stări,
câmpuri prototipale tari ce sublimează în obiecte
(bulb. - Găre etc.). Despre frânghia de ascensiune la
Cer sau de legătură a stărilor subtile ale fiinţei (cu sau
fără noduri), despre plasă, covor, ţesături sau
împletituri, lanţ (catenă) vorbeşte Eliade în “Frânghii
şi marionete”. [...] O problemă este un nod de
necunoscute împietrite în câmpul „tare” al proiectului
de rezolvat, iar a-i găsi o soluţie inteligentă este a-i
găsi sensul şi finalităţile contextuale posibile. A
dezlega o problemă de viaţă este a dezlega, a re-solva
un nod în necunoscutele sale componente. Nodul
leagă, uneşte, asamblează, e o putere ce unifică
diversitatea. E chiar definiţa hindusă a câmpului:
kshetra – a uni, a ţine strâns laolaltă, împreună (îm-
pre-una). A dez-lega, a re-solva un nod, nu înseamnă
a-i agresa sensul ascuns, criptic. Rezolvând un nod,
ți-ai asumat sensul lui adânc, ai trecut o vamă, un prag

şi ai liber pentru pasul ierarhic superior. Ieşirea din
închiderea unui nod echivalează cu însuşirea nodului,
proiectat ca un câmp luminos în fiinţa noastră, fără a
sărăci nodul de propriu-i înţeles. Tot ce rezolvăm în
afara noastră, resolvăm de fapt înăuntru, căci “Eu sunt
în lume şi lumea este în mine”! „Noi locuim în
eveniment” – Heidegger. Valoarea lui spirituală “se
distribuie oricât, fără să se dividă”, prin corzile ∞, care
dau în DD [Diferenţiale divine], iar cine spulberă
nodul sau îl taie (ca Alexandru Macedon) dovedeşte
naivitate, căci nu-i poate anula sau distruge sensul. El
rămâne şi regenerează nodul. Nodurile sunt sinonime
cu articulaţiile acestei lumi, ale câmpurilor ei genetice,
arhetipale, iar pătrunderea în nod e pătrunderea
înţelesului său. Însăşi fiinţa umană este o ţesere fină
de câmpuri, de “noduri şi semne”, pe nivele, integrate
unele în altele (integronic). [...] În aceste articulaţii se
întâlnesc, ca-n noduri de cale ferată, toate
“diferenţialele divine” (DD) ale Universului. Un nod
trebuie să fie în relaţie cu alte noduri, între ele existând
acea ordine de nivel ontic. Nodul e un pas, o urmă, un
ochi (de laţ, de apă, de împletitură), o structură
arhetipală. Noduri sunt şi galaxiile, aştrii, planetele,
seminţele, plantele! [...] Palmierul şi papura sunt stări
paralele, nu se înnoadă, nu se leagă, inima lor e
pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp!... “Un nod în
papură” este un nod fals acolo unde nu e posibil, nu e
necesar, unde întregul e deja un nod şi nu mai are
nevoie de alte noduri ce l-ar înstrăina, l-ar corupe.
Nodul în sine e un cvasi black-hole: energofag,
axiofag, cronofag, căci el coagulează, condensează şi
îngheaţă, încremeneşte, frânează puternic în câmpuri
tari. Cele deschise sunt benefice măcar şi pentru că li

40

ESEU

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

grafica: Monica Hozoc



se pot cunoaşte virtuţile, sensurile, afinităţile cu alte
entităţi. Însăşi răscrucea este un nod: de drumuri, de
destin, de calvar şi de răstignire! Cel mai complicat
nod pare a fi cel marinăresc; şi deplasarea pe mare se
face derulându-se noduri marine, în timp ce urmele se
pierd în valuri! Nodul Gordian este asemenea
Sfinxului din Teba dovedit de Oedip: numai
dezlegându-l (nu violentându-l!) îi poţi pătrunde
enigma! Îl poţi anihila prin laserul propriei energii
semice. Nodul şi stoarcerea lui de sensuri, semnificaţii
şi valori energo-informaţionale, nodul - Sfinx ce-ţi
pune ghicitori, şarade, pe care, neştiindu-le, eşti
„mort”! Ele concentrează structuri, deci o mare
cantitate de informaţie şi de energie. Impresia mea
puternică este că aceste intricaţii sincretice, care sunt
nodurile, sunt, de fapt, acei bolo-vani, bulgări de
magmă rezultaţi prin dezintegrarea şi spulberarea unei
construcţii cosmice uriaşe de o explozie devastatoare,
iar omul (conştient), celelalte vieţuitoare instinctiv,
reconstituie, pas-cu-pas arhetipuri frânte şi îngheţate
în această magmă eterogenă răcită! Nodurile trasează
limite în nelimitat, hotare, “felii de realitate”. Pe noi
ne interesează limitele care deschid şi nu cele care
închid fatal totul în ele însele. Limitele care dau
infinirea ducând spre absolut sunt cele bune, cele care
dau orizont, zare, dau un ideal şi ispitirea acestuia,
fervoarea atingerii acestui ideal (sensul Ideii).
Nodurile centripete pot fi h (g) ăuri negre, dar şi hăuri
albe; Terra pare o stare intermediară, „mezo”, de
perfecte echilibre ce permit dezgheţul şi refacerea
proiectelor terfelite de marea catastrofă (fie ele doar
furtuni solare), limitând pe un nivel ontic, se deschid
în altele! Sunt deci o limită ce nu limitează [l: nl].
Nodul este ca o sferă elicoidală tip galaxie ce, limitată
interior, este nelimitată exterior, dar are şi în interior
o nelimitare metafizică de adâncime, o a IV-a

dimensiune, care îl transcede din chiar închiderea sa:
suportul arhetipal îngheţat, ascuns în nodul criptic!
Închiderea se deschide în orizontul (zarea) spiralei, în
timp ce închiderea ce închide rămâne un cerc
tautonomic, cu centru fix, circumferinţă rigidă,
conţinut ce cade în sine sau e suspendat! În natură
nimic nu e ermetic închis (-tat). Doar diavolul şi
găurile lui negre! Câte ochiuri înşelătoare, noduri
ermetice, false închideri – deschise în Calea
Destinului! Gândul ţi-l hotărăşti (pui hotare) energic
pe orizontală şi ţi-l deschizi pe verticala pozitivă +∞;
“în direct cu sacrul”, îi dai infinire lungă, curgerea
Coloanei, a Păsării Măiestre! Sensul întru miez
(mezo<medius) nu e o “cădere liberă”, ci una
condiţionată de vămile situaţionale, puncte sau praguri
obligatorii în drumul asimptotic spre absolut,
perfecţiune, căci el nu e omogen, e rezultanta a „n”
corzi, filamente componente. [...] Nu stagnarea,
cantonarea în fundături, ci, “la fiecare răspântie
[răscruce] să-ţi dai singur drumul, legea” (C. Noica),
adică sensul dintre noduri, înţelesul ce le leagă, nexul.
Dar ce-i răspântia, răscrucea? Nu cumva “articulaţia,
cheia de boltă a mai multor situaţii? Hoinar printre
clipe, [...] ce-ţi dau şi cărora le dai noimă, numai la
răscruci eşti în “nehotărîri destinale”, unde îţi apare
“cheia” întru cea mai necesară clipă: entelehia lui “nu
m-ai căuta, de nu m-ai fi găsit deja”! (Pascal). Primim
algoritmul sensului nostru destinal, dar şi noianul de
clipe-noduri dintre care selectăm câteva pentru a le da
noimă (sau care ne dau noimă!): de aceea nodurile se
reactivează în noi fulgurant, aleatoriu, prin baleiaj.
Avem marea libertate a opţiunii! Depinde de noi dacă
le conectăm la sistemul nostru viu, dacă ne conectăm
cu toată fiinţa la ele! A fi în lege, a fi buna ei conştiinţă,
a asimila-o dintru interioritatea ei închisă ce se
deschide în noi, deschizându-ne. Aceste noduri leagă
şi dezleagă în acelaşi timp dinăuntru, nu dinafară.
Noima (gr. noema), tâlcul, eliberează dinăuntru şi ne
definesc: ne infinesc, definindu-ne, hotărându-ne. Ce
anume eliberează ele? Păi, arhetipul implicit înlănţuit
în noi, care este reactivat, trezit şi ridicat la conştiinţă.
Legii umane, a Cetăţii, deformată subiectiv, nu i te
supui firesc, ea mutilează dureros, închide fără să
deschidă, diabolic, limitează libertatea atât de clamată!
Legea (nomos) ar trebui să fie noos, să dezlege aici,
legându-ne, conectându-ne la Sensurile de dincolo.
Legea care leagă în nod şi dezleagă în noimă, aceea
este legea autentică, iar cea care leagă în nod,
nedezlegând întru nimic, fără scânteie divină, fără
inimă, fără conexiune cu Fiinţa, e diabolică. Diavolul
are iluzia că-şi este suficient sieşi, dar, ca un black-
hole ce este, e un consumator vorace de tot ce n-are:
valoare, timp, energie şi mai ales duh de viaţă sau
spirit! El confundă focarul slab (spiritual) al nodului
său aparent, egoul (simulacrul, umbra din oglindă), cu
scânteia divină din orice nod autentic. De aceea, “a
căuta nod în papură” poate însemna şi a face unul fals
acolo unde este imposibil să faci unul autentic, adică
un nod al discordiei, dizarmoniei, ca mărul ce a
provocat războiul troian. Vicleanul este însăşi îndoiala
(dublul, simulacrul din oglindă, îndoitor şi îndoielnic),
nehotărît în hotărîrea sa tranşantă, e dezbinare, sfîşiere;
a inovat relativul nehotărîrii în hotărîre, distrugând
rigoarea, e amăgire, iluzie. Ca orice simulacru fără
inimă, stihie rebelă, el nu pune inimă în ceea ce face
(inima, ca nod al fiinţei, vieţii!), e egotismul nelimitat
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decuplat de Unul, permanent în-cord-at, cu toate
legăturile cu Marele Rest rupte, black-hole ce cade
inevitabil în sine, antrenând în aceasta cădere tot ce
este în atingere cu el, devorând totul! Diavolul este
despărţirea care dezbină stând la frontiere, vămi. Cine
ştie ce-i un black-hole înţelege! Numai la răscruci eşti
în nehotărîri destinale. Şi tocmai aici stă diavolul
pentru a te rătăci, a te încurca. Naiba stă la hotare
(vorba lui Steinhardt: la porţi de mănăstiri se adună
mii de draci!), la colţuri, la răscruci, la răspântii de
hotare; aici sunt situate hanurile cu crâşme şi morile
fără noroc! Zădărnicind trecerile, transcederile de
orice fel, cu orice preţ, el stă în No Man’s Land (ţara
nimănui) simulând nodurile autentice (e reflexul lor în
oglindă, dublul inanimat, dar şi urâtul, monstruosul,
grotescul, mimarea şi deformarea arhetipurilor
caricaturizate) şi, prin aparenţe, înşeală. Avem deci
permanent de ales între „noduri cu semne” (Nichita),
cu miez, sens, cu noimă şi noduri false, simulacrele
decupate, rupte de Fiinţă, lacome de conţinutul pe care
nu au cum să-l aibă, deci parazitare, ca orice virus sau
microb! Demonică este şi scleroza hotarelor nefireşti,
cu lipsa lor de procesualitate adâncă, făcute forţat cu
echerul şi compasul. Rigorismul hotarelor e bun dacă
“se cade” pe esenţe autentice; cantonarea în limite este
oricum malefică. Viclenia diavolului e de a trasa
hotare neautentice, nefireşti, ispitiri, curse, simulacre,
ce-s poate mai periculoase decît demolările demonice.
Diavolul este „stăpânul dosarelor”, cu sau fără chip,
este birocratul absolut! Hotarele autentice sau false
dau măsura valorii sau nonvalorii, căci cele autentice
eliberează sensurile, valorile, celelalte le închid. Un
suflet cu hotarele clare, autentice (nerigide!), lămurit,
nu permite încălcări de Lege (nelegiuiri), căderi în
ispită, deziceri. Un om hotărât are o pecete clară
arhetipală în toate straturile fiinţei, în suflet.
Frontierele ce “cad” pe temei autentic, asta ar fi
acţiunea divină. Hotarele neautentice sunt moarte. O
bună hotărîre e cea în conformitate cu Fiinţa şi
Arhetipurile sale, nu e nici lângă, nici împotriva firii.
“Supunerea la Lege nu poate fi decât eliberarea prin
lege”, “supune-te legii şi fă ce vrei”, spunea Noica,
parafrazând pe «Iubeşte-l pe Dumnezeu şi fă ce vrei!».
Hotarul nu e decupare, ci pecete structurală fină,
adâncă, dinlăuntru; adâncimea metafizică nelimitată
este îngrădită de nivelul ontic din care o priveşti! Pe
măsură ce o structură prototipală este dezvăluită –
dacă-l parafrazăm pe Noica sau Blaga – “ea se retrage
şi se învăluie mai departe”, e deschisă metafizic spre
informal. Fără arhetipurile din noi, n-am înţelege
nimic, niciodată. Ele fixează “zările”, “orizonturile”,
trasează hotarele, limita dintre structurile de dincoace
şi restul “ascuns vederii noastre”, prin retroproiecţiile
de recunoaştere. “Harta holografică” a hotarelor
configurate în noi este adâncă, însă “vămile nodale”
şi „pragurile” dintre nivelurile DD ne obligă la o
parcurgere succesivă, „pas-cu-pas” (Iohannis!),
raţională! Peratologia ar putea studia “harta” jocului
proteic spre adâncimi metafizice infinite. “Există –
Kant – o limită ce nu limitează”, însă pentru a o
împinge mai departe în nelimitarea ei, trebuie să
trecem vămile, pragurile, nu le putem păşi sau trece
pe dedesubt, cum fac unii cu şcoala sau cu legile
statului. A adulmeca urma, sensul structurii mai fine,
mai adânci, în hotarul nestatornic, proteic superficial.
Urmele pe care le călcăm au adâncimi nebănuite, ca

şi cuvintele cu care comunicăm. Ne legăm, ne unim
prin comunicare şi comuniune (con-unus, con-
unionis). Cuvântul e cuantic: prin particula-nod este
închis în concept, prin aura-undă lunecă spre infinire:
“iar semnul legământului meu este curcubeul” (Iisus)!
„Dubla intenţie a limbajului”: tranzitiv-denotativ-
particulă sau reflexiv-conotativ-undă (Vianu)! E deci
o închidere infinită; însă instantaneu ne preia un alt
cuvânt, alt nod structural, lunecând pe valurile de
clipe, de DD... înnodate! Cât de silnic este omul
nehotărât, artificial, neautentic, pe care nu poţi pune
temei, dedublat sau disimulat! Adică axat pe aura
proteică, ambiguă DD, formală, nu pe fondul nuclear
cu adâncimi ce „dau în Dumnezeu”; nu va trasa hotare,
va aluneca peste/sub ele, va fi un fals, un găunos. O
bună hotărâre se face din interioritatea absolută a
lumii, nu din afara ei. Însă pentru a ajunge aici trebuie
să parcurgi drumul iniţiatic al nodurilor,
deznodându-le semnele, sensurile. 

3. Addenda: La hinduşi, frânghiile cosmice,
firele pneumatice au rolul de a “asambla într-un
agregat unic orice unitate vie, atât cosmosul, cât şi
omul!” (Eliade). “Orice entitate existentă este produsă,
“proiectată” sau “ţesută” de un principiu superior;...
orice existenţă în Timp implică o “articulaţie” [nod]
sau o “urzeală”. “Frânghiile cosmice ţin legat la un loc
Universul, aşa cum suflurile [pranas] menţin laolaltă
(kshetra=câmp) articulaţiile corpului omului” (Id.).
“Eu cunosc firul întins pe care sunt ţesute aceste fiinţe
vii; cunosc firul firului (s.n.), şi de asemenea pe
Marele Brah-man” („Vede”), echivalat de noi cu...
Logosul! Acest fir (sutra) [tantra înseamnă ţesere]
este Atman (echivalat de noi cu arhetipul sublimat în
protoplasma prototipului, şi astfel particularizat
dincolo de orizontul de aşteptare): “Cel care cunoaşte
acest fir, acest agent interior, acela cunoaşte pe
Brahman, cunoaşte lumile, cunoaşte zeii, cunoaşte
principiul Atman, cunoaşte tot”. “Când, la sfârşitul
lumii, frânghiile de vânt/prana [câmpurile toarse în
vortexuri] vor fi tăiate, Universul se va dezintegra”
(Upanish.): “Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvîrl
rebeli în spaţ/Ei din frânele [frâiele] luminii şi ai
Soarelui scăpaţi [...] Timpul mort şi-ntinde trupul şi
devine veşnicie, /Căci nimic nu se întâmplă în
întinderea pustie, /Şi în noaptea nefiinţei totul cade,
totul tace, /Căci în sine împăcată reîncep eterna
pace...”]. “Cei vechi descriu moartea ca o desfacere a
frânghiei” (împletite din fire DD în fişe, mem-brane!).
“Soarele [“cel bine împletit”!] leagă lumile de el însuşi
printr-un fir [“vântul”, “vayuh”, câmp!], este veriga
de legătură [“nodul”], “ţese timpul, asemenea unor
ţesătoare ce în bună înţelegere, satisfăcute, urzesc
împreună firul întins” (Rig Veda). “Soarele este
ţesătorul cosmic”: “ţesătorul pânzei este, desigur, cel
care străluceşte acolo, căci el se mişcă de-a lungul
acestor lumi ca pe o pânză” [...]. “Din Atman ies toate
suflurile, toate lumile, toţi zeii, toate fiinţele”
(Upanish.). “Zeul unic este cel care, asemenea
păianjenului [viermelui de mătase, care dă bor-angicul
pentru ma (h) rame!], se înfăşoară el însuşi în firele
ieşite din Materia primordială” [...]. Un număr de texte
postvedice identifică pe ţesătorul cosmic fie cu Atman
sau Brahman, fie cu un zeu personal, un avatar, cum
ar fi Krishna din Bhagavad Gita: [...] Dacă Apele sunt
urzeala pe care totul este ţesut, pe ce urzeală sunt
ţesute Apele? [...] – Pe aer! Aerul este ţesut pe Lumile
Celeste, iar acestea din urmă sunt ţesute pe Lumile
Soarelui ş.a.m.d. până la Lumile lui Brahma, iar
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Lumile lui Brahma sunt ţesute pe urzeala numită
“agentul interior”, adevăratul grund al Universului
[interioritatea absolută a lui Dumnezeu!], Sutra-atman
închipuit sub forma unui fir. În Bhagavad Gita,
Dumnezeu este cel care “ţese” Lumea: “Prin mine sunt
ţesute toate acestea”. “Creatorul este [...] un “ţesător”;
ceea ce înseamnă că ţine legate de el, prin fire sau
frânghii invizibile [corzile-string] Lumile şi fiinţele pe
care le produce...”. În Upanishade, “imaginea firului
(stringul tors) este utilizată referitor la Atman” [se
prelinge un fir de apă, ceva extrem de subţire,
imaterial aproape, un fir de vânt ce se... răsfiră, adie
imperceptibil...] Tot ce se manifestă “este prin
excelenţă o unitate perfect asamblată şi articulată”,
“unificat (ă) şi integrat (ă) “ şi imaginile cele mai
potrivite pentru a exprima toate acestea erau firul,
păianjenul, urzeala, ţesutul”. “Creaţia cosmogonică şi
Cosmosul sunt simbolizate prin actul ţesutului”, un
agregat integrat, pentru că toată urzeala spaţio-
temporală este “întinsă” (tensio, tension-nis = câmp)
prin sacrificiu, ipostazierea Unului în „n” DD. Ţeserea
lumii, urzeala, “firul vieţii” [destinul ca ţesătură]
depind de un “urzitor”. “Vânturile [pranas], ca frânghii
cosmice” [pachete, caiere de DD toarse în vârtejuri]
“ţes” obiectele şi fenomenele şi le menţin, ca/prin
articulaţii, noduri DD! “Frânghia nu este numai
mijlocul exemplar de comunicare între Cer şi Pământ,
este, de asemenea, o imagine cheie a speculaţiilor
privitoare la Viaţa Cosmică, la existenţa şi Destinul
uman, la cunoaşterea metafizică”. Frânghia de argint
(monosia) este cea care ne traversează din creştet în
tălpi, spiralic-elicoidal, înnodată în chakrele
nivelurilor ontice, este cea care ne poate îndumnezei
şi prin care la moarte, ne refugiem, ca printr-un tunel,
spre capătul lui luminos! Noosul deci este văzut ca o
frânghie [DD ce se înfăşoară într-un vârtej, vritti,
coardă, frânghie], ce tinde spre un filament, extrem de
concentrat pe axa vieţii, coloana vertebrală, care leagă
corpurile fiinţei umane între ele, dar şi cu Divinitatea!
Toate acestea arată că imaginea firului, a corzii, a
frânghiei, ţesutului revin continuu în imaginaţia şi
gândirea speculativă a omului. “Imaginile acestea
corespund deci unor experienţe extrem de profunde şi
la urma urmei dezvăluie o situaţie umană, care pare
imposibil de tradus prin alte simboluri sau concepte”,
un întreg “mit al ţeserii” (ibid). 

4. “Unul e-n toate, tot astfel precum toate
sunt în Unul”! „Rodul pomilor este ascuns înlăuntrul
lor”, întâia rază primăvăratică scoate la iveală întreaga
podoabă, ofrandă cerului. Astfel măru-i măr, iarba-i
iarbă, piatra-i piatră, apa-i apă, stelele-s stele, cocoşul
nu-i... cocos, în toate este ascunsă identitatea dintru
care vor apărea şi deveni toate sub Soare! Niciuna nu
îşi trădează identitatea, nu se înstrăinează de sine
însăşi, Sinele este prototipul ce trebuie respectat ca
ceva de mare preţ! Hinduşii – am văzut – deosebesc
Sinele absolut, Brahma, de cel individual, Atma; la o
atentă privire, primul se identifică cu Logosul, celălalt
cu o proiecţie a sa într-un caz particular, un fel de
avatar: arhetipul cu temei monadic într-o circumstanţă
particulară! Arhetipurile–s feţele, ipostazele
Logosului! Înstrăinările, alterările vin dinafara noastră
sau din nerespectarea rigorilor Sinelui, ceea ce
echivalează cu ieşirea din Logos, Arhetip sau din
Cuvânt: neascultarea, lipsa smereniei, trădarea a ce ai
mai sfânt şi mai scump! Altus non alter! Căderea
omului este rodul neascultării! Cum adică suntem
ascunşi şi ieşim la iveală? Unde ascunşi? Înlăuntrul

cel mai profund, dincolo de care, iarăşi nu mai suntem
noi! “–Tată, unde este Dumnezeu, întrebă copilul
mirat, după ce-a tăiat în două bobiţa de strugure, ca
să-L găsească pe Dumnezeu, după cum îi spusese tatăl
că El e-n interiorul lucrurilor! Şi-atunci tatăl avu o
revelaţie: Dumnezeu este în interiorul interiorului
[interior absolut], nu în exteriorul unui interior
deschis! Şi, adăugăm, în... exteriorul exteriorului, nu
în interiorul unui exterior, iar noi suntem într-o globulă
cosmică, un super-eon... mediu! 

5. Concomitenţa absolută a lui Dumnezeu:
„Eram în devenire, Tu m-ai văzut întreg”, deodată!
Numai Dumnezeu e etern identic cu Sine, omul poate
fi consecvent doar cu sinele inalterabil, cel care-i
conferă identitatea şi caracterul, restul e trecător,
relativ în moara spaţiu-timpului. Eadem sed aliter
(Acelaşi, dar altfel). La Dumnezeu, “a vrea” şi “a
putea” sunt una, concomitente, instantanee, ad
libitum! În lingvistică, noţiunea de deixis presupune
indici ai conotaţiei, adică ai contextualităţilor:
subiectivi, obiectivi, atributivi (calităţi revelate şi
relevate contextual), circumstanţiali, ai percepţiei sau
aprecierii valorii (evaluării), indici demonstrativi de
depărtare, apropiere sau identitate! Punţi, valenţe,
valori, sensuri, semnificaţii... sau identităţi,
suprapuneri, care nu-s decât analogii, căci în lumea
noastră A niciodată nu este egal cu A! Chiar „A e A”
presupune o distanţă între ei, şi deci o schimbare
subtilă de la unul la altul, o dată cu schimbarea
contextualităţii! În lumea noastră, nu putem spune că
închidem un cerc perfect: el va fi o spirală! Numai în
absolut ei sunt identici, aceiaşi. Concomitenţa Treimii
Sfinte gândeşte activ, adică iese din concomitenţa
etern pasivă în timpul efemer, altfel nici Ea nu şi-ar
putea admira, contempla gândurile, cf. Jakob Böhme
sau Neale Donald Walsch – “Convorbiri cu
Dumnezeu”! Dumnezeu, unul treimic, e concomitenţă
absolută, restul este distanţa relativă şi în perspectivă
3 – 4 – ... n D dintre apel (chemare) şi răspuns: “Iată
vin!” (Ps. 39) pur, curat precum e pruncul, cu nimic
străin, maculat karmic şi/sau bruiant! Ni-l închipuim
pe Dumnezeu contemplându-şi Creaţia şi din
exteriorul globulei, dar şi din interiorul bolţilor ei
întinse, din interiorul cortului luminic stelar sau solar,
limita asimptotică a simţurilor şi putinţelor noastre,
„c”, viteza luminii create! Concomitenţa de substrat a
duratei e diferită de timpii spectrali ai stărilor
obiectelor, alcătuite din atomi şi molecule eterogene.
Din caierul haotic al duratei de dincolo de evenimente,
dincolo de orizontul lumii acesteia „se torc” tramele,
spectrele – mugurii, germenii de aur (hiyranya
garbha), intrând în moara timpului, unde se... moare!
Se macină, se concasează totul şi se re-face, se ţese
covorul lumii subluminic, în toată gama sa spectrală.

6. Cosmogonice: Globula cosmică şi
absolutul. Dar ce este ab-solutul? Toate „nodurile”
reduse la nexuri, legături, sensuri re-solvate! Plasa sau
covorul ideal, mahrama lumii cu chipul lui Iisus
lucrător pe ea! Maximum de structură cu minimum de
energie creată! Adică energiile lumii create împreună
cu energiile divine necreate, într-o simbioză perfectă,
de o fiabilitate perfectă! Tendinţa spre di-solvare în
dumnezeire, unde totul se topeşte, păstrând amprenta
prototipală din lume, dar nu se contopeşte!...
Dumnezeu este identitate absolută! Este identic,
consecvent cu sine, este deci în sinele absolut, drept
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şi infinit sau suprainfinit, infinitate absolută! La ce este
El, noi nu-I mai putem adăuga nimic, putem cel mult
sta alături de Dânsul, incompleţi, contemplându-l.
Dumnezeu nu ex-sistă, El in-sistă, este insistenţa
absolută, ca densitatea absolută a Vidului cosmic, cf.
Nassim Haramein! Globula cosmică, aidoma celei de
christal, este necesară creaţiei, căci în ea Dumnezeu
se contemplă. Dumnezeu absolut, în Sine, „nu are nici
timp, nici loc, şi nu cunoaşte moarte”, El este doar
gând divin în sine, in-sistent, nu ex-sistent, de unde
butada: Dumnezeu nu ex-sistă, El in-sistă! Paradoxal,
lumea noastră este deficitară de Dumnezeu, în măsura
în care nimicul, golurile materiei iau locul Vidului!
Vidul este... estele, este totul, adică Dumnezeu şi vine
de la sscr. Vidya: vedere, cunoaştere, lumină, zi, zeu,
Dumnezeu! Dacă luăm de bună teoria branelor şi
stringurilor, atunci ea se potriveşte cu cea a
diferenţialelor divine ale lui L. Blaga, reşapată serios
şi “asortată” cu idei din cărţile Kabbalei, Zohar:
anume, ca să ex-siste lumea, Dumnezeu a trebuit ca,
în anumite toposuri, să-i... facă loc în densitatea Sa
absolută, adică să se „pituleze”, retragă („ţim-ţurim”)
în câte un centru, iar locul eliberat să fie ocupat de
diferenţialele divine (DD), un număr “n” de franje,
trame, voaluri sau văluri care-s distincte şi interferente
în acelaşi timp, ca substanţele într-un lichid amestecat.
Branele din astrofizica modernă, ca şi superstringurile
le-ar putea perfect aproxima, stringurile (corzile)
nefiind altceva decât încheieturile sau articulaţiile a
două sau mai multe franje, [mem-] brane, afine, care
se întâlnesc pe „formula proporţiilor numerice divine”,
se torc în vârtejuri, locul comun al încheieturilor sau
articulaţiilor, deci articulate energetic! Numai acolo
ele sunt compatibile şi, complementar, tind întru

refacerea Unului, Totului, Monos! Au o sete de Unul,
întocmai setei Luceafărului zburând către Părintele
absolut, genial surprinsă de Poet: “Căci unde-ajunge
nu-i hotar, /Nici ochi spre a cunoaşte, /Şi vremea
încearcă în zadar/Din goluri a se naşte. /Nu e nimic şi
totuşi e /O sete care-l soarbe, /E un adânc asemene
/Uitării celei oarbe”. În aceste globule cosmice (aionii
– eonii gnosticilor), se creează lumi, după legi divine
bine stabilite, Dumnezeu însuşi nu-şi încalcă propriile
legi! Dumnezeul... nuclear, ca şi Cel din exterioritatea
globulei cosmice, adică... Vidul absolut, veghează la
buna desfăşurare, dezvoltare a creaţiei până la
epuizarea disproporţiilor şi dizarmoniilor într-un
rezultat final, creaţia perfect proporţionată şi armonică
din ai (e) onul respectiv! Teleologia sau teoria
finalităţii sattvice, sau întru absolut, nu mai pare o
utopie! Maximum de structură cu minimum de
energie/materie creată, configurând perfect Arhetipul
Logosului, emis de Dumnezeul interior! Prin punţile
diferenţialelor divine, se află într-o permanentă
cumunicare şi comuniune Dumnezeul unic în întreită
ipostaziere! DD par bune conducătoare de “curenţi
divini” ai Duhului Sfânt, ce le face şi... vibrante!
Pulsaţia vie a lui Dumnezeu în lume, vibraţia
gândurilor Sale. De aceea, Dumnezeul interior
globulei nuclear, poate fi socotit – fără greş – Fiul
Tatălui absolut! “Universul e un cerc al cărui centru e
pretutindeni şi a cărui circumferinţă nu e nicăieri”
(Pascal) exprimă perfect ubicuitatea undelor DD şi
centrele punctice care, practic, sunt pretutindeni
(aiurea!), dar este şi exprimarea ideală a teoriei
cuantice şi a indeterminării, a incertitudinii lui
Heisenberg: complementaritatea particulă/undă! 

7. Valorile DD. Parafrazând, „toate DD din
globula cosmică duc la Dumnezeu”, central sau de pe
circumferinţă, ca razele unei sfere! Fiecare DD este
tensionată, posedă câmp, prin urmare, va sublima (se
va evapora) în particule elementare volatile,
plasmatice, care umple-vor interstiţiile dintre DD. Este
trecerea Vidului absolut în Haosul străluminos
plasmatic, care “tulbură apele”, dar e atât de necesar
Creaţiei: «Fiat lux»! Deci DD au ca centru pe
Dumnezeul centrat într-un punct, dintru care ies
franjele sau tramele DD, tinzănd întru completitudinea
Dumnezeului ce conţine, în infinitatea Sa, acest aion-
globular cosmic (unul sau o infinitate de lumi,
Dumnezeu ştie?!)! Dumnezeul exterior pare a-l
îmbrăţişa pe cel abstras, resorbit în centrul nuclear,
întocmai Maicii ce-şi strânge la piept Pruncul, înfăşat
în cămăşile lui Hristos, scutecele DD! Maica este chiar
ovoidul cosmic ce Îl conţine pe Cel ce o conţine! Este
Shakti, ca energie pasivă (yin), DD plasmatice, o
sublimare a masculinului (yang), modelabilă,
modulabilă de arhetiparele proiectate din centru,
modulate de Gândul Divin. Ma-terra > ma [ter] ria>...
Maria!, Marea Mamă sau... Sophia, locul unde se
manifestă creator înţelepciunea divină! L-am
identificat pe Dumnezeul nuclear, retras în centru, cu
Logosul, dar vorba lui Pascal, acest centru punctic este
pretutindeni şi nicăieri, în acelaşi timp (Heisenberg),
care se proiectează într-o irizaţie de miriade de puncte,
pe care proiectează programele arhetipale, „gândurile
creatoare” în calea plasmei particulelor elementare,
care, şi ele, aproape punctice, înscriu pe teara urzelii
DD a câmpurilor cosmice, Opera Divină. Aici avem
cea mai uluitoare ipoteză axiomatică: punctul
concomitent e, instantaneu, şi ∞; da, căci el e
pretutindeni prezent în acelaşi timp, instantaneu!
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Tendere – a (în) tinde, a dat tensiunea dintre două
puncte + şi -, or, punctul, deşi e un + total, este vid,
are informaţie ∞ şi energie 0, deci a-spaţio-temporal!
Vidya este perfect dreaptă, în timp ce DD sunt curbate
în tendinţa tensionată a lor spre marele 1 central sau
periferic, globula este o... „glo-bubă”: umflarea
punctului de „boala”, lipsa acută a vidului absolut din
fiecare DD, care sunt spaţiu-timp! Şi foamea,
voracitatea completitudinii absolute! „Este o boală în
lume” (L. Blaga, Nichita) şi e o boală... inevitabilă,
căci e boala sacrificiului, sfâşierii, prin care e posibilă
creaţia! Părţile, DD, sunt bolnave de Întreg, de Unul!
Ipostazele treimice – în glo-buba cosmică-s
ipostaziate, la rându-le, prin îngeri! Paradoxul unei
DD este că, cu cât este mai săracă, incompletă de vidul
total de care o despart celelalte, cu atât este mai “tare”!
Tăriile diluate de spirit... sunt cu atât mai „tari”, cu cât
sunt mai lipsite de duh, sunt invers proporţionale
densităţii vidului, care... e însăşi tăria în sine! Dacă o
DD1 este V (id) – (n-1) DD, înseamnă că ea are o
uriaşă tensiune interioară, este tensiunea dintre Vid şi
restul DD, care nu mai sunt în DD1, deci câmp” tare”;
iar, dacă Vidya este perfect dreaptă (Dumnezeu e drept
şi bun!), atunci orice DD va fi... curbată spre sine
însăşi, spre Centrul din interioritatea sa absolută, în
căutarea completitudinii întru Unul, care nu-i altcineva
decât Dumnezeul retras în Sinele Absolut, logoi
spermatikoi, într-o anume globulă cosmică sau aion
(eon), ce şi prin prezenţa DD distincte, curbe, sunt şi
limitate, căci orice curbă se închide undeva într-un
cerc, dacă e string, sau o sferă, dacă este mem-brană!
Aceşti sem-in-cer-i, particulele elementare, pot
“decupa” noi globule dintru globula-mamă şi, conform
teoriei holografice, sunt cvasiidentice, dar, dezvoltaţi
autonom, devin malformaţii ale Totului! 

8. Modelul ovoidal, cosmoidul, se reproduce
în orice globulă decupată din el, alcătuind materia ca
o spumă cuantică, christică sau aourică, plasmatică!
Astfel că eonii par stratificaţi de DD interferente şi
concentrice, după valorea lor numerică: „formula
proporţiilor numerice divine”, cum ar fi numărul de
aur sau şirul lui Fibonacci, care dau fractalii, fracţiile
de aur! După umila mea părere, nu există multe DD,
ele abia dacă pot depăşi cu puţin cifra 10, dar oscilează
între 7 – 9 – 12, 24 deja pot fi submultiplii lor.
Problema nu este a numărului lor, ci a proporţiilor
energetice posibile între ele întru zbuciumul lor de a
se uni, a se (re-) găsi în, evident, albia lui Unul, pe
care-l caută natural, întru unire, împlinire. Aceste
câmpuri DD sunt filele albe, teara, pe care scrie,
desenează, ţese sau modelează, se proiectează Mintea,
Gândul lui Dumnezeu! Din întâlnirea lor, se nasc
tensiuni ce provoacă fenomenul de plastificare cu
plasma DD, participantă la un gând (proiect) sau altul
creator. Sublimarea se poate face la întâlnirea luminii
intrinseci a DD cu lumina necreată, venind odată cu
arhetipurile divine, epea pteroenta (cuvinte înaripate)!
Dacă vidul are densitatea absolută, nimicul, ne-entis,
neantul are densitate zero: întunericul cel mai dinafară,
din interstiţiile DD, în care Dumnezeu lipseşte (??)
aproape cu desăvârşire, pentru a face loc expansiunii
protoplasmei ce dezvoltă idei izvorând din puncte
fertile, seminţe divine fertile, logoi spermatikoi! După
fizicianul Mikio Kaku, corzile şi branele au o vibraţie
specifică care dau, cimatic, realitatea, o realitate...
muzicală, antrenând “nisipul” plasmatic al particulelor
elementare. Unde-s încordări, tensiuni, acolo apar şi
sublimările de particule elementare, care umplu
interstiţiile „lipsite de Dumnezeu”! Şi cea mai mare
presiune asupra DD este din partea Nimicului (zero),
cel mai însetat de Unul, de Vidul total! Nimicul se
mulţumeşte cu absorbţia plasmei aourice smulse DD.
De fapt, nimicul interstiţial e plin de harul plasmatic,
aburos al Duhului Sfânt! Haosul primordial plasmatic
străluminos... încă nu e lumea, ci slava dumnezeirii,
harul, „pranima”, lumina necreată, laboratorul
proiectării programelor ei, orizontul evenimentelor sau
de aşteptare a prototipurilor protoplasmatice de a se
manifesta pe orizontul evenimentelor, la întâlnirea
dintre reflexia şi reflecţia divină, e Sophia, în care se
concepe naşterea Naturii! 

9. „Mens [qui] agitat molem!”/ mintea ce
mişcă materia. Comunicarea ipostasurilor din globula
cosmică cu Unul oceanic, prin DD, şi plasma lor afină
„electrizată” de Duhul Sfânt, pe Epea pteroenta
[„cuvinte înaripate” (Homer)], angelice, christice sau
aourice! (Proto-) ma (ter) ria preacurată, pururi
feciorelnică, primeşte pe „Epea pteroenta” Duhul şi va
naşte, va plăsmui pe Fiul în lume. Bănui că unitatea
de monolit a vidului, de densitate absolută, trece în
ipostazele treimice doar în haosul – văl, mahramă
străluminată a cerului, noosfera – de dincolo de
globula cosmică (coaja ei), adică în harul sau slava
dumnezeirii! Rarissimele nave Voyager ce au trecut
(cu greu şi mari surprize!) de fruntariile sistemului
solar au fost aruncate de câteva ori de câmpuri extrem
de tari: „coaja” tare a ovoidului, a sistemul solar!
Arhetipurile sunt în Logosul central, prototipurile sunt
compoziţiile circumstanţiale protoplasmatice, în
proiecte divine proiectate în haosul străluminos al
slavei dumnezeirii. Pe DD, ce traversează globula
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cosmică, scrie, se proiectează Gândul Divin, prin
arhetipuri sau prototipuri, o logică divină greu de
închipuit, de imaginat! Tot ele dau perspectivismul
spaţio-temporal, căci, câmpuri fiind, sunt şi frâne în
cadrul concomitenţei divine şi, curbate, tensionate,
prefigurează sferele spaţiale!... Ele încetinesc,
frânează concomitenţa eternităţii, diferenţiat, şi
totodată dau perspectivă spaţiului globular, tot
diferenţiat! Câte DD, atâtea... dimensiuni sp-tp
cosmice?! Viteze de fire, adică timp, scalare
(concomitenţă încetinită în diferenţiale în degradé) şi
intensitatea tensiunii, adică sferele ce circumscriu
spaţii! Dacă vidul este... esse (Fiinţa), atunci nimicul
sau ne-entis (neantul) este ne-estele, non-esse, nefiinţa.
Logos spermatikos sau... sem-in-cer, sămânţa
Logosului, ne duce cu gândul la ideea de îngeri sau
mesagerii divini ai celor trei ipostaze ale lui
Dumnezeu în globula-eon. Pericolul căderii în sine a
câte unui punct efervescent într-un black-hole (hău
sau gaură neagră, bortă întunecată) este iminent, dacă
se confundă aceste proiecţii ale Logosului (logoi
spermatikoi) cu Însuşi Acesta! El se ipostaziază în
miriade de aspecte ale Creaţiei, concomitent,
instantaneu, deci este şi nu este în acelaşi timp el
însuşi. Şi, dacă se rup punţile de legătură cu Marele
Rest din globulă, cu centrul ei christic, avem de-a face
cu căderea lui Lucifer în cea mai întunecată black-
hole, inferos! Într-un fel, toate obiectele din univers
sunt nişte minihăuri negre, black-holes, dar ele au
corespondent, se echilibrează într-o white-hole
(Prototipul, Proiectul Divin?!!!) (trompetele duble,
legate de găurile de vierme!), poate... ceva mai
gri-cenuşii, intermediare, care “scapă” la suprafaţa
“orizontului evenimentelor” evenimentele! E vorba de
echilibre rafinate, de dozări de energii atât de bine
strunite şi cumpănite, că “se sparie gândul”, “ne doare
mintea”! 

10. Mezocosmosul, omul. Soarele nostru este
un bulgăre de foc, o globulă din Marea Globulă
cosmică, “scăpând” plasmă, sângele şi carnea
Logosului interior, prin baleierea sau măturarea cu
câmpurile sale curbate, ca nişte crose, extinse la
marginile sistemului solar, ovoidal, “cocoloşii”
planetelor, plasate pe orbite bine armonizate, iar din
lutul lor, din humă... se naşte homo, hominis,
humanum! Pur şi simplu, din cenuşa stelară, din huma
plasmatică “răcită” se modelează un chip căruia i se
insuflă – ce?! – Viaţă, pranima, adică Duh Sfânt!
Homo efervescent! La Mănăstirea... Humor este în
pridvor, la intrare deasupra, o imagine cutremurătoare!
Iisus stând pe tron regal în centrul Soarelui, iar de la
picioarele Mântuitorului curge un fluviu de foc
sângeriu (Sângele sacrificial?) plin de oameni
“pescuiţi” deasupra de îngerii de lumină, iar jos de cei
întunecaţi; fluviul „văii plângerii” se varsă în iad,
black-hole, “întunericul cel mai dinafară”! Orice
decupaj plasmatic ar trebui să conţină toate
“ingredientele” cosmice ale firii! Şi totuşi...
diferenţierea cred că o face atât suportul bine temperat
sau dozat, diferenţiat al DD, cât şi gândul divin ce
proiectează arhetipurile de energie necreată, care
reactivează astfel, însufleţesc cu harul slavei celei
neapropiate “cenuşa stelară” a humei, sub forma de
proiecte plasmatice prototipale! Am rămas uluit când,
privind sfera câmpurilor electromagnetice ale Terrei,
am văzut profilat chipul Omului, cu capul spre

furtunile solare, iar corpul – prelungit în partea opusă!
Asemănarea e şi mai frapantă cu aura omului filmată
cu polaroid! Adică rogvaiv, probabil cu gama sonoră,
şi celelalte vibraţii, în funcţie de... densitatea
câmpului, atent dozate de formula proporţiilor
numerice pitagoreică! Deci om, după chip şi
asemănare! 

11. “În orice om o lume-şi face încercarea”.
“Eu sunt în lume şi lumea este în mine”! Numai
sferoidul uman conţine Dasein, adică acces la
monosie, cu deschiderea acesteia spre cer: Crucea
gunelor sau tendinţelor, dintre care doar sattva...
salvează! Omul e singura fiinţă capabilă să-şi aleagă
şi impună contextele adeveririi şi afirmării sale. Ba,
îşi creează contextele cele mai adecvate, alegând cele
mai bune paradigme ale dreptei socotinţe (măsuri) sau
„formula proporţiilor numerice divine”, pentru
propulsarea pe un nou nivel ontic. Omul are de ales
între a fi sclavul proiectelor sale sau stăpânul lor,
ascultând numai de poruncile divine (Heidegger,
Principiul identităţii). Vede ce e dispus să vadă,
îndreptându-şi reflectorul înspre reperele afirmării
sale. Propria-ne urzeală este şi urzeala lumii, toarsă şi
nevedită dintru Fiinţă (vid, nu nimic!), este deci
numitorul comun al lumii şi al psihicului, cu diferenţa
că noi „lucrăm” cu spirit, cu energo-informoni extrem
de fini, plasma aourică, harică, subatomică, în timp ce
lumea lucrează şi cu supernove şi cu roiuri de galaxii,
megagalaxii... „Noi locuim în eveniment” –
Heidegger, locuim în mitul care ne obligă la jocuri
ritualice, ceremonialuri pentru a ne modela. Suntem
jucaţi până devenim capabili să ne jucăm singuri jocul
regizat chiar de noi, dar totdeauna atenţi la
imperativele divine! Modelaţi şi modulaţi, la început,
dinspre exterior înspre interior, până se aprinde
scânteia divină în noi. “Abia când ne întoarcem
gândind asupra deja gânditului, suntem folositori
pentru ceea ce este încă de gândit” – conchide
Heidegger în scurtul, dar densul său eseu, Principiul
identităţii. „Rodul pomilor este ascuns înlăuntrul lor”,
întâia rază a adeveririi lor scoate la iveală întreaga
podoabă. Mugurele învolt de foi e un perfect model
cosmogonic, regăsit în rizomi, bulbul de ceapă,
căpăţâna de varză, păpuşa... păpuşoiului, conul de brad
şi alţi... fractali (ce respectă cu sfinţenie fracţia de aur,
care “dă” Numărul Divin de aur: 1,618033...). „Pomul
creşte, înfloreşte, rodeşte şi se-ntoarce la rădăcină”, cu
crengile înclinate de rod, fără a-şi trăda identitatea,
apud Confucius. 

12. «Câţi oameni sunt într-un om? Tot
atâţia câte stele sunt cuprinse într-o picătură de
rouă sub cerul limpede al nopţii»! Omul – program
de programe, cod de coduri: x = f (y, z). Omul joacă
„n” roluri, pentru că are câte un rol pentru fiecare
program, pe fiecare plan de existenţă, are potenţial
toate diferenţialele divine şi toate arhetipurile! În om
se suprapun scalar, gradual toate potenţele divine, cu
excepţia lui 0 şi ∞, căci doar Dumnezeu este,
concomitent, şi 0, şi ∞, şi punct adimensional şi ocean
infinit! Dumnezeu lucreează prin cuante – spunea
unul dintre geniile fizicii cuantice! Omul este un
program de programe, un stil individual de stiluri
colective, un modúl de modúle (x = f (y, z))! „Răpim”
codurile divine din Creaţie, ni le însuşi-m, le dăm
plasma şi viaţa noastră, conştiinţa noastră şi, sublime,
i le re-oferim lui Dumnezeu, ca ofrandă sau pârgă! Ne
desfăşurăm corola de aripi-antene pentru a prinde
tainele lumii, din care ne hrănim spiritual, dar asta
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doar în epoca asimilărilor; precum albina, care se
întoarce asupra polenului de aour al lumii şi-l
prelucrează original! Întorşi asupra Sinelui şi cu
instrumentele asimilate, lucrăm asupra lui, ca un
sondor sau un plonjor, aprofundându-ne întru Logosul
din sine. Deci „x” îşi activează prin cultură o serie
dintre instrumentele strict necesare, cât şi o parte „y”
dintre programele cucerite de omenire din „z”,
suficiente şi necesare pentru a le reactiva şi pe
celelalte, ad libitum: x=f (y, z). Cucerind coduri,
„teritorii” interior, cucereşti codurile exterioare şi
invers. 

13. Imaginea/fascicul de sensuri, etajate.
“Eu sunt în lume şi lumea este în mine”! Codurile sunt
calupuri informaţionale structurate, cu sens sau punţi
de legătură cu altele afine, înrudite sau
complementare! Ce le ţine laolaltă sau împreună?! Ei
bine, proiectul, arhetiparul divin având ca suport un
câmp, care le ţine laolaltă, le uneşte, încheagă,
coagulează întru Dumnezeu-monadă, integronic.
Proiect închegat într-un câmp de afinitatea formulei
proporţiilor numerice divine dintre DD componente
sau reactivate! „Lumea nu-i a cui o străbate cu
piciorul, ci a cui o înţelege [pătrunde] cu gândul”. Nu
străbătând câmpurile cosmice (kshetra akashice), ci
plonjând în câmpurile tale răpite, din Everestul
codurilor răpite, la rându-le, de Om, în general.
Imaginile – măşti de circumstanţă ale unei entităţi, ale
unui nod, aion coagulat, reactivat de împrejurări
referenţiale noi. Astfel că în orice obiect, om etc. este
potenţată o „faţă” a sa, un set sau calup energetic, o
calitate, o imagine scoasă în relief de situaţia
circumstanţială în care are o anumită funcţie, este
actor, cu un anumit rol din cele n —›∞! Prefer să le
zic feţe la cele izvorâte dinăuntru şi măşti la cele
imprimate, volens-nolens, dinafară, majoritatea
falsificându-ne. Orice imagine situaţională are un
fascicul de semnificaţii pe niveluri numeroase, cf.
Eliade, şi provoacă „n” puncte de vedere, perspective
asupra ei, chiar dacă ni se pare că este unică şi...
unitară! Imaginea „adevărată este Imaginea ca atare,
Imaginea ca fascicul de semnificaţii, iar nu doar una
singură dintre semnificaţiile ei sau unul singur dintre
numeroasele ei planuri de referinţă. A traduce o
Imagine într-o terminologie concretă, a o reduce la
numai unul dintre planurile ei de referinţă [niveluri
ontice] este mai grav decât a o mutila; înseamnă a o
anihila, a o anula ca instrument de cunoaştere”
(Mircea  Eliade, Imagini şi simboluri, p. 19), ceea ce
denotă un grav dezechilibru psihic, monomanie. Eul
nostru este etajat, precum lumea este etajată, având
aceleaşi niveluri ontice. Depinde la ce etaj ai ajuns să
„locuieşti” şi de la ce etaj o judeci. În holism,
integronică, întregul este ireductibil la suma părţilor
sale, socotind „principiul integrator” invizibil. De
unde, principiul incompletitudinii matematice al lui
Kurt Gödel! Est modus in rebus – există o măsură
(modus), ratio, şi un sens (semnificaţie) în toate!
(Horaţiu).” Maxima competenţă a instrumentelor se
resoarbe în apogeul funcţiei lor. Devin sublimul ideii
pe care o slujesc, întocmai aripii pescăruşului
Livingston, contopită în Ideea absolută de zbor! Nu
extinderea personalităţii în obiecte, ci resorbţia
maximei funcţiei obiectelor în structura personalităţii!
Maximum de structură cu minimum de energie.
Consumul, ca resorbţie, sublimare suficientă şi
necesară a obiectelor în subiectul ideal, prin om. 

14. Conotaţie. Valorile, calităţile obiectelor

sublimează în apogetica lor tinzând asimptotic, prin
releul om, întru di-solvarea, topirea fără contopire, în
creuzetul prototipurilor: Divinul. Saltul, conversia
obiectelor, prin om, în prototipul lor spiritual! Aşa
salvează omul natura ce a căzut odată cu el, scriam
într-un eseu anterior, publicat în RN. Resorbţia
obiectelor în prototipurile lor, nu doar conversia, este
idealul tuturor sistemelor imperfecte, eterogene de pe
pământ. Revenirea la Idee, aducerea ca ofrandă lui
Dumnezeu a Ideii - Arhetip cu care Acesta a creat
lumea, recuperate din conglomeratul eterogen al
lumii! [...]. Într-un fel, omul „locuieşte” în limitele,
orizonturile maximale ale simţurilor sale. Cât îi oferă
simţurile şi situaţia de referinţă, atâta este! Doar
atât?!” Da, orice obiect este un ghem coagulat
(închegat) de posibilităţi, „îngheţat în proiect”! În om
se imprimă şi se „trezesc” situaţiile sale de referinţă
natale, biografice, deşi el este universal. Omul ia la
cunoştinţă, iar acestea iau conştiinţă, prind viaţă de la
om, dar nu doar atât! Sunt preluate şi predate ofrandă
creatorului (conform şi „Timbru” sau „Joc secund”),
omul este doar un releu, un convertizor: transmută sau
converteşte totul, prin cuvânt, în divin, devenind însuşi
astfel! Hermeneutica textelor sacre îl metamorfozează
pe hermeneut! Conotaţia descoperă ansamblul
semnificaţiilor, sensurilor, energiilor, valenţelor, deci
valorilor posibile contextual, adică în contexte extrem
de diferite în care e de găsit un rost! „Acelaşi dar altul”
în situaţii sau timpuri diferite. Conotaţia, deci este
punerea în evidenţă şi valoare a aspectelor ascunse
înăuntru, închise sau claustrate! Puneri în situaţie cu
developări (fr. dezvoltări) ale unor noi sensuri ascunse
în sub-text! Dacă deixis este di-solvantă, contextuală,
anafora e coagulantă, împletirea înţelesurilor într-un
tot, într-o entitate, ulteriorul dând seamă anteriorului,
pe fondul câmpului prototipal ce le înclude, încheagă
împreună. Conotaţia este ansamblul sensurilor posibile
contextual, punerea în evidenţă şi valoare a aspectelor!
Adică... image, ca fascicul de semnificaţii pe mai
multe niveluri sau etaje ontice, ce pot fi cumva
reactivate din amorţire sau somnolenţă! Astfel încât
valenţă electronică capătă... valenţe nebănuite, ca
balamale, articulaţii sau încheieturi între mai multe
obiecte, aşa cum stringurile sunt încheieturile dintre
două sau mai multe (mem-) brane răsucite sau toarse!
Comunică prin ce au ele... comun! Punţile de unire
întru Totul, Marele Tot sau Unul, Monos! Dar asta
înseamnă că un principiu, un archeu sau o DD este
comună la „n” obiecte, astfel încât întregul nu poate
în nici un mod să fie suma părţilor, iar holonica sau
integronica este la ea acasă! Orice context pune în
valoare, potenţează reliefează sau subliniază altfel un
obiect/fenomen sau o calitate: eadem sed aliter!
Oricum, valoare e o putere, energie, eficacitate a
„punerii în valoare”, punerii la lucru bine integrată
unui context dat! Ca orice energie conservată, poate fi
cuantificată, proporţia numerică a eficacităţii sale în
diverse situaţii contextuale la care participă! Sau
proporţia participării într-o situaţie în care-şi oferă
serviciile! Râul poate fi cuantificat (se distribuie şi se
divide de la izvor la vărsare), nu şi izvorul care,
virtual, se distribuie fără a se divide, fără rest! „Eram
în devenire, Tu m-ai văzut întreg”! „Valuta” universală
este molecula de H, în care se converteşte orice
energie moleculară, valenţa echivalează celelalte
mărimi cu atomul de H, din... Helios sau din H2O!
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Acoperirea în aur sau în aour! Molecula este unitate
minimală ce menţine calităţile (sensurile, însuşirile,
semnificaţiile) unei substanţe! Dacă atomul este
silabă, molecula este deja cuvânt! Expresia minimală
a unui prototip! 

15. Grecii deosebeau net έίδη – έιδωλον,
imaginea ikônică, formală, de ίδέά – Ideea propriu-
zisă – imagine – chintesenţă structurală,
prototipală. Ideea-arhetip nucleară îşi sublimează
plasma în câmpurile DD, norii electronici afini, strâns
struniţi de nucleoni+. Nucleul – chintesenţă
diferenţiată divin, imaginile, care-s limitele câmpurilor
electronice formale: acele sfere, „uriaşe” faţă de
nucleu... goale, despre care vorbesc azi fizicienii:
„spuma cuantică de microglobule”, materia, idolii-
imagini, ca aparenţele chintesenţelor nucleare or, în
nucleu ştim bine cine se ascunde! Ca şi-n cazul
atomului, valenţele electronice sunt cele ce dau
formele, nucleul este temeiul, fundamentul, fondul sau
conţinutul, el are noimele în sine, în timp ce electronii
sunt aparenţe formale, de comuniune şi comunicare,
de schimb! Electronii sunt limita, coaja sferelor
discoidale concentrice proporţionate din interiorul
nucleului de nucleoni afini! Imitaţia este fără noimă,
fără temei! Este mascaradă! Conotaţia însă e punere
în evidenţă şi valoare a aspectelor! Figuraţia e ca un
joc, dar orice text e o “textilă”, veşmântul nostru de
cuvinte care ne falsifică, învăluie şi învelesc, ascund.
Limbajul denotativ chiar este o ficţiune şi o figuraţie,
o mască! Pot fi fermentul germinaţiei noastre fertile,
catalizatorul sau stimulentul, dacă-s adecvate.
Limbajul, textul, e o figuraţie, căci ţine locul, ne
înveşmântăm în cuvinte care ne falsifică, iar regele
simulacrelor ştim cine este! Simulacrele lovinesciene
şi maimuţele perfecte ale sec XIX: Chiriţa şi
“Franţuzitele” lui C. Facca! De-atâtea mode sau
curente neadecvate spiritului nostru adânc, „ne-au tras
curentele”, falsificându-ne, în sensul că ugerul vieţii a
devenit mancurt uscat pe scalpul nostru schingiuit,
spălat, şters! Curentele, módele, doctrinele ideologice
pot fi mancurtizante, dacă te laşi trăit/târât de ele,
dacă-s inadecvate şi nu-s doar fermentul dospirii tale
fertile, dacă te domină, nu le domini (de la...
Dominus!)! 

16. Ludicul ritualic. Omul – persoană,
trimisul lui Dumnezeu pe Pământ, descâlceşte pâsla,
structurează, selectează, purifică, dă sens, valorifică.
Sculptor interior şi exterior! Revine ideea că omul este
trimisul lui Dumnezeu în lume pentru a o converti în
ce a fost şi chiar mai mult de atât! Mântuirea lumii
imperfecte prin Om, de câtă cinste divină suntem
copleşiţi, iar noi suntem atât de orbi şi
nerecunoscători! Persona, purtător de... persoane,
precum un cuier sau un... prepeleac de oale! Câte?
Ne-o zice Eminescu! Infinite, câte situaţii ni se
imprimă ca scriere de energii, la întâlnire! Putem fi
expresie a “n” măşti, desăşurate dintru sinele nostru
adânc, la întâlnire, sau imprimeuri neasimilate,
mutilante, ce nu ni se potrivesc, artificiale. Punerea în
situaţie e scoatere la iveală şi amprentă, deopotrivă!
În câte situaţii putem fi puşi!? Teoretic, în ∞, practic,
în cele afine, vitale, care ne reprezintă apoi dintru noi,
sunt fertile, re-active! Suntem sculptorul nostru
interior sau un grosier sculptor exterior, după ureche,
mutilant? Identitatea noastră ascunde atât sinele
personal arhetipal (Atma), cât şi Sinele Absolut, în

absoluta Lui interioritate Brahma-Logosul! S-a lucrat
sute de milenii la modelarea noastră dinafară întru
interior, la centrarea pe sculptorul interior al filtrelor
arhi-fine, am fost jucaţi de mituri şi religii, de întreaga
cultură şi civilizaţie, acum e momentul ca omul să fie
însuşi Jucătorul propriului său scenariu, cel mai
potrivit firii sale: eşti jucat de alţii, de alte mentalităţi,
mancurtizat, sau îţi joci propriul tău rol, după propriul
scenariu gândit de tine, nu de alţii! Jocul agonal sau
maieutica identităţii de sine – rituri arhaice care ne scot
la suprafaţă; joci, după ce eşti bine jucat, frământat în
joc sau ritualuri (ca şir de rituri), actele unor mituri sau
religii puse în scenă, numite şi ceremonialuri. Te pun
în situaţii modelatoare (aşa modelatu-ne-a Dumnezeu
din lut sau humă?!). Când mitul–ritual devine fals, prin
înstrăinare şi uitare, atunci „ugerul”, ce şi-a pierdut
menirea, a devenit mancurt uscat de scalp mutilat!
Mancurtizáre – Supunere orbească, depersonalizare,
îndobitocire, spălare a creierelor, a conştiinţelor
programate să execute ordinele călăilor! De pildă,
2+2=5! Sau joaca „de-a alba-neagra”, pentru a distrage
atenţia de la probleme cardinale: diversiunea. „Nu
există nici o lege care să interzică «mankurtizarea»
conștiințelor” echivalent cu o criminală manipulare
contra adevărului bazat pe probe, contra firescului sau
normalităţii! Apare la Cinghiz Aitmatov în romanul
„Djamila”, un obicei al „populaţiilor turcice din zona
sa de origine: povestea transformării unui om liber
într-o slugă desăvârşită printr-un procedeu de o
cruzime extremă”. Victimei „supuse procesului de
mancurtizare i se aplica strâns pe capul ras un uger
crud de animal, apoi era lăsat mai multe zile sub
soarele torid deşertic, legat şi cu un fel de jug în jurul
gâtului ca să nu ajungă la cap. Uscându-se, pielea
înfăşurată pe ţeastă se strângea, provocând dureri de
neîndurat. Din pricina suferinţelor, îşi pierdea
memoria şi identitatea, devenind un rob [>robot]
perfect, depersonalizat şi gata să îndeplinească orice
poruncă. În roman, un astfel de mancurt îşi ucide, la
ordinul călăilor, mama”. 

Deci crearea „omului nou”, a golemului,
căruia i se prinde de ţeastă o doctrină ideologică
mincinoasă, manipulantă, depersonalizantă! Spălarea
creierului victimei, este simbolul tuturor ideologiilor
sau doctrinelor false, utopice, înstrăinate de Om şi
Dumnezeu, făcută „pe şest”, driblând orice lege
morală sau democratică. Da, omul era „prins” în
mituri, jucând „ritualuri” prescrise, prejudecat de
acestea, pentru a se (re-) găsi pe sine. Masca
exterioară, dacă-i autentică, poate deveni uneori
expresie a fiinţei tale lăuntrice, te reprezintă, şi ca
„faţă” ce revelează, devine persona (una din miile de
expresii), “prosoponul” tău, “faţa” autentică ce
izvorăşte din adâncurile fiinţei tale lăuntrice. Deci
imaginile, măştile, rolurile, feţele cu care traversăm
situaţii sunt revelate şi relevate, developate
(dezvoltate) de situaţii de referinţă, roluri-măşti! Asta
e şi conotaţia, repet: punerea în evidenţă diferenţiată
a aspectelor, un ansamblu de măşti contextuale...
figuraţia! Modelarea lumii dinspre arhetipul nostru
lăuntric, a nu ne lăsa modelaţi de reflexiile palide,
nesigure ale lumii imperfecte, mincinoase! 

17. „Legenda neagră” sau „damnatio
memoriae”. Noi figurăm în anumite roluri, dând
situaţiei ce avem mai bun în noi, sensul sau valoarea
necesară din ceea ce ea ne cere, din calităţile pe care
ea le revelează, relevează şi utilizează! Fac parte din
situaţia cu care fac corp comun, mă conţine şi o conţin,
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o asimilez cât mai complet, mai definitiv, dar liber,
fără a rămâne captiv în ea. Sinele nostru autentic se
proiectează în feţe-„măşti”, se devoalează, se
comunică, determinat sau nu de situaţii: acesta e omul
creator, cel care izvorăşte din sine, nu este gândit,
vorbit, simţit de alţii, alterat! Dinlăuntrul nostru cel
mai profund vorbeşte Dumnezeu Logosul, nu situaţiile
circumstanţiale schilodite, mutilate şi mutilante! Fiul
risipitor se întoarce în final la Tatăl său, intuind că, nu
traversând lumea te regăseşti pe tine, ci plonjând în
apele primordiale ale DD din tine, cauzat de lume. Nu
o cucereşti cu pasul, o asimilezi cu gândul. Era o
emisiune „cu mască sau fără mască”: măştile te ma (s)
ch (i) ează, în timp ce expresia feţei, mimica este
prosopon sau persona, expresia persoanei, care per-
sonează din adâncurile cele mai adânci, prin orificiul
gurii! Prin gură, vezi... în interiorul omului! 

18. Feţele unui neam. Cu ce faţă ieşim în
lume?! Fiecare neam are un rol, o menire, iar feţele lui
sunt expresia stilului colectiv, amprenta sau matricea
lui stilistică modelate, scoase la iveală de conjunctura
bucăţii noastre de cer şi de pământ, cu tot ce presupun
ele. Ele trec prin noi şi ies la supra-faţa noastră, ca o
theofanie, o hierofanie arhetipală înnobilate,
purificate, îmbogăţite. Iar noi suntem sădiţi ca
seminţie (sem-in-ceri) sub cerul şi-n pământul
adeveririi noastre, sub cerul confirmării noastre
depline, cum ar zice şi bătrânul Noica, în pământul
adeveririi şi cerul confirmării noastre. Tradiţia e
„trecutul sacralizat, devenit îndreptar moral”, estetic,
metafizic, valoric. Cultura noastră minoră, zestrea
tradiţiei au fost sculptate, scrijelite chiar, pe chipul
sufletului românesc sute de milenii, iar acum ne-a
venit rândul să dăm drept răsplată cultura majoră
umanităţii şi lui Dumnezeu, cum spune şi celălalt
înţelept al neamului, Blaga! Cu ce faţă ieşim în lume?!
Feţele pornesc lăuntric dintru arhetip, „provocate” de
măştile ce, exterior, pot fi şi mutilante,
falsificându-ne, alterându-ne. Am revăzut acea ILROP
în ≈ 350 de imagini ale scriitorilor români, fascicule
de lumină, feţe ale unui neam. Fii tu însuţi, nu fi ca
alţii! Nu, eu nu-s Charlie! Şi cum aş fi?! Francezii te
obligă să fii ca ei, germanii-ţi spun să fii tu însuţi (L.
Blaga); eu zic că este o singură credinţă şi aceea e în
Dumnezeul uitat şi de unii, şi de ceilalţi, considerat
„mort”, dar, chiar şi aşa, batjocorit, indiferent dacă-i
Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria, Allah sau
Mahomed!... adică atac la tradiţiile multimilenare, la
credinţele cele mai intime şi de preţ ale unora sau
altora, miliarde! 

19. „Spiritul găleată”, container, crematoriu
infernal – Karl Popper – primeşte necritic, de-a gata,
prejudecate de alţii (alter-are!), în timp ce „reflectorul”
e orientat în sensurile dorite de tine, necesar împlinirii
noastre: atac la prejudecăţile mancurtizante şi apel la
a nu te mai lăsa schilodit de ele, mortificat, manipulat,
precum mankurtul! Apoi mai este ceva fundamental:
a fi tu însuţi stăpân pe situaţie, pe gândirea şi simţirea
ta, e şi un bun exerciţiu pentru a stăpâni nărăvaşul
subconştient colectiv, ce ţâşneşte ca un vulcan de apă
de nestăpânit, un gheizer (geyser) exploziv, când nici
nu te aştepţi, devastator! 95% din informaţii le primim
necritic (nici n-am putea altfel), până la 6 ani, conform
savantului Bruce Lipton! Deci suntem gândiţi, simţiţi,
vorbiţi de alţii, „făcuţi de-a gata”. „Reflectorul” nostru
se retrage fără nicio şansă, fricos, laş în cochilia sau
ţepii sinelui, stins, aşteptând să-l aprindă alţii!
Amprenta identităţii noastre iese dinlăuntrul nostru

profund, în sincronizare cu anotimpurile şi... timpurile
care ne traversează şi invită la exprimare, dar fiecare
neam are timpul său de înflorire şi rodire, ca plantele!
Curentele nu-s născociri umane, ele vin la fel de
implacabil ca şi anotimpurile! Din aştri, constelaţii,
din zodii, de la Dumnezeu?! Altfel riscăm „legenda
neagră” a damnatio memoriae, a ştergerii din
memoria Istoriei, la care purtăm şi noi cel puţin ½ din
vinovăţie! “Nu cred că se află ţară europeană în care să existe
atâția intelectuali cărora să le fie ruşine de neamul lor, să-i caute
cu atâta frenezie defectele, să-şi bată joc de trecutul lui şi să
mărturisească în gura mare că ar prefera să aparţină, prin naştere,
altei ţări” (Mircea Eliade). Istoricul spaniol Alfredo Alvar
Ezquerra definea noțiunea de „legendă neagră” ca
fiind: „... distorsionarea atentă a istoriei unei națiuni,
perpetuată de inamicii ei, pentru a o învinge. O
distorsionare cât mai monstruoasă posibil, cu scopul
de a atinge un anumit scop: descalificarea morală a
unei națiuni (...) în orice mod posibil”. Când însă
“legenda neagră” este asumată, mai ales la nivel de
intelectuali şi de tineret, atunci Istoria acelui neam este
într-un foarte grav pericol! Şi Eliade vorbeşte despre
fenomen în... perioada interbelică! Rău ontologic sau
moral?! Ce întrebare! Da, legenda neagră înseamnă
distorsionarea Istoriei Adevărate a unei naţiuni (+ ura,
dispreţul de sine!) pentru a distruge fibrele unei naţiuni
(şi cu concursul “cozilor de topor” perfecţionate în
acest sens: “alteritate”!). Alterare! Distorsiune – prin
diversiune! – A Istoriei unei Naţiuni sau Neam
perpetuat de inamicii ei, pentru a o învinge,
îngenunchea! De la Maxima, la Minima moralia şi
apoi la Post moralia: “omul piftie”, “varză”, “fără
coloană şi sistem osos”! Simulator perfect; or, regele
simulacrului ştim cine este; noi maimuţărim, simulăm
după Lovinescu, maimuţe perfecte, după “ei”. Uriaşul
pericol al românilor mancurtizaţi, alteraţi printr-o
instruire şi educare total aiurea, apatrizi, fără scrupule:
Mioriţa! Noua ştiinţă a demitizării istoriei e promovată
de grupul din jurul lui L. Boia şi A. Pleşu. A se vedea
“istoriile” mitomanizate ale prietenilor noştri
maghiari! Te apucă furia! Minunată ţară avem:
geografic – e un Rai, istoric – un infern! Această
spirochetă a “legendei negre”, „ciuma neagră”, atacă
ea oare şi miezul vital al României profunde? Se pare
că-n ultima vreme, prin atacul furibund în media
asupra a tot ce-i românesc, se ajunge şi la măduva
sufletească a neamului, iar campaniile electorale sunt
un bun prilej de-a lua pulsul şi a face analizele unei
naţiuni! Suntem în metastază şi însuşi Iisus ne atrăgea
atenţia asupra celor care ajung să ne omoare şi
sufleteşte nu doar trupeşte! Ruşinea, ura de sine şi de
propriul neam sunt devastatoare! Iar unii “prieteni” ne
ajută pe toate căile să murim mai repede, să le facem
curat spaţiul vital! Pentru a lichida popoarele se începe
prin a le altera, prin a le șterge memoria. Le distrugi
cărțile, istoria, cultura și altcineva le scrie alte cărți, le
dă altă cultură, le inventează o altă istorie. Între timp,
poporul începe să uite ceea ce este și ceea ce a fost,
iar cei din jur îl vor uita și mai repede, limba nu va mai
fi decît un simplu element de folclor, care mai
devreme sau mai târziu va muri de moarte naturală”
(Milan Hubl – 1927-1989). De la Post - moralia
haosului brownian, din nou la Maxima sau Magna
moralia creştină, da, dar în sensul Columnei Cerului
şi al ţâşnetului ciocârliei! Iar la Judecata de Apoi vor
fi judecate şi seminţiile, neamurile, nu doar indivizii
pentru talanţii primiţi la începuturi! 49
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Blaga: Omul şi cultura
Cosmin-Daniel Brehoi

Omul este greu de definit, aproape imposibil de încadrat între parametri riguroşi şi trăsături
cuprinzătoare, de aceea cei mai mulţi filosofi ajung la concluzia că omul este o fiinţă indefinibilă sau
intermediară: o punte între neant şi Dumnezeu, sumă de contradicţii, mărire şi lepădătură a
Universului. Încercând o abordare pe flanc, alţi gânditori s-au folosit de cultură pentru a defini omul.
Dacă fiecare segment uman are o funcție determinată, scopul gândirii este creația de cultură. Omul
este o ființă culturală înzestrată cu un destin creator.

Lucian Blaga este o personalitate de renume
mondial din punct de vedere al vastei creații în dome-
niile spiritului (poezie, filosofie, teatru) în general și
în filosofia culturii în particular. Spirit reformator,
Blaga se remarcă prin claritatea și prospețimea gândi-
rii și unicitatea exprimării sale infuzate de poezie; el
poate fi așezat în rândurile celor mai de seamă filosofi
moderni. După cum chiar el mărturisește, influența
teoriei psihanaliste a inconștientului este la baza sis-
temului său filosofic. În orice caz, îi aduce completări
acesteia și definitivează o “noologie abisală” (nous-
suflet, gr. veche), teoria privind căreia inconștientul
are propria sa inteligență, este un loc separat de
conștiință, înzestrat cu propriile sale noțiuni și catego-
rii cu care intervine în permanență în activitatea
conștientă. Această “comunicare” între cele două tă-
râmuri se face prin personanță, o activitate constantă
care nu poate lipsi și care asigură conștiinței nenumă-
rate informații. A se observa diferențierea cu caracter

divergent față de teoria psihanalistă: inconștientul nu
intervine doar sub forma unor refulări în viața
conștientă, ci și sub forma inteligenței sale specifice.

Omul trăiește “întru mister și pentru revelare”,
spre deosebire de animal care trăiește “întru imediat
și pentru securitate”, fiind cel mult producător de
cvasi-civilizație stereotipă, atemporală, care pulsează
anonim în specie. Pe de altă parte, omul este înzestrat
cu un destin creator de cultură (metaforică și stilistică),
iar pe lângă categoriile cognitiv-conștiente are și o
inteligență inconștientă cu structură proprie ce răzbate
prin personanță în conștient. Blaga propune ca
exoschelet al inconștientului categoriile abisale care
se împletesc spre a consolida matricea stilistică indi-
viduală și colectivă care este imprimată fiecărei creații
de cultură (indivizii cu matrici stilistice congruente
aparțin aceluiași popor sau curent). Aşadar, omul are
posibilitatea de “a crea” în adevăratul sens al cuvân-
tului (Bergson a definit omul ca “homo faber” -
meşteșugarul). Omul creează o civilizație de aspect
stilistic și istorie variabilă. Această trăsătură de creator
atribuită omului este o probă în plus la procesul titlului
de onoare pe care i-l conferim în continuare în calita-
tea sa de “fiinţă culturală”.

Lucian Blaga teoretizează multilateral incon-
ştientul uman, iar cele patru tipuri de categorii abisale
principale sunt următoarele (fiecare categorie din fie-
care tip apare câte o singură dată):

1. Spațiul şi timpul. Spațiul este un factor de
importanță peremptorie în creația de cultură; se disting
diverse tipuri în funcție de seminții, grupuri etnice.
Românul este natural îmboldit să creeze sub zodia
spațiului ondulat-spațiul mioritic, plaiul cu dealurile
și văile sale. Cel mai bine detectează Blaga aceste tră-
sături în creația folclorică-anonimă. Rusul crează în
spațiul-plan analog întinsei Siberii, vest-europeanul
într-un spațiu tridimensional infinit, triburi hamito-
arabe în spațiul boltă etc. Timpul se deosebește meta-
foric în timp-cascadă (trecut), timp-fluviu (prezent) și
timp-havuz (viitor). Culturile marcate de timpul-cas-
cadă au tendința de a elogia trecutul glorios, ceilalți
orientați spre un viitor mai bun în timp havuz și po-
poare ce se situează în timpul-fluviu, descrise de un
“carpe diem” organic.

2. Accentul axiologic. A doua grupare de ca-
tegorii presupune trei atitudini posibile față de cele pe-
trecute în spațiu-timp: afirmarea pozitivistă, “totul are
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valoare” (nu este echivalent cu “totul este bun”),
gândește europeanul, pe când la polul opus se află ne-
garea indiană - scopul indului este să oprească șirul in-
finit de reîncarnări iluzorii al Samsarei, să dea la o
parte vălul Mayei (aparență înșelătoare care disimu-
lează și provoacă ignoranță). Al treilea tip este neutra-
litatea față de ce se petrece în spațiu-timp.
3. Categoriile formative. Blaga detemina trei tipuri
principale, fiecare atestând predilecția pentru anumite
forme. Individualul este asociat cu vitalitatea și dra-
gostea de libertate, tendința de a reda unicitatea unui
fenomen (monadologia lui Lebniz, arta lui William
Shakespeare). Tipicul este preferința pentru reprezen-
tativ, armonios, simetric, proporțional, “cosmos orga-
nic rotunjit în sine” (vechii greci, filosofia
prototipurilor ideale a lui Platon). Absolutul sau sti-
hialul este aspirația de a surprinde lucrurile dincolo de
natura lor mondenă, de a le reda în tenisiunea lor in-
ternă ce dezvăluie “relațiuni cu cosmosul” (spirituali-
tatea răsăriteană, arta bizantină).
4. Anabasicul și catabasicul, atitudinea față de des-
tin. Anabasicul este o înaintare în destin prin “cuceriri”
specifică europenilor. Catabasicul este o retragere din
orizontul vieții (nonviolența lui Gandhi). Această ca-
tegorie nu trebuie confundată cu accentul axiologic,
ea este un factor separat determinant al atitudinii față
de destin, pe când axiologicul, pozitiv, negativ sau ne-
utru, ține de valoare.

Din împletirea transfigurată a acestor categorii,
împreună cu numeroase altele de grad inferior, rezultă
matricea stilistică. Aceasta se imprimă apriori (ante-
rior experienței, independent de experiență; bazat

numai pe rațiune) creației de cultură care este un pro-
dus inevitabil al naturii demiurgice umane. Omul este
un creator prin excelență. Aici unii filosofi vor obiecta
că sunt atâtea moduri de a defini omul câte domenii în
care acesta trăiește și acționează. Spre exemplu, avem
la Aristotel definiția de animal politic (zoon politikon)
dintr-un punct de vedere diplomatic sau la Rousseau
definiția “omului natural”, dintr-un punct de vedere
asocial, revoluționar, anarhic; Mircea Eliade definește
omul cu ajutorul religiei. Conform adversarilor noștri,
cultura n-ar fi decât un domeniu al activității umane,
ca toate celelalte de altfel. Ba din contră. Odată ce cul-
tura implică toate creațiile umane, ea implică și toate
domeniile aferente cunoașterii. Religia, Politica etc.
fac parte din cultură. Deducem că, practic, cultura este
singurul domeniu al activității umane (în sensul ade-
vărat al cuvântului) și de aici destinul creator al omului
se conturează îngroșat pe tabla de definiție.

Prin creație, omul caută răspuns la întrebările
cunoașterii, dar tot ce face este să se integreze în în-
trebare pe un plan mai înalt și să o adreseze la rândul
său celorlalți. Prin cultură lansăm întrebări fără a
aștepta un răspuns.

În Rai, Șarpele i-a înșelat pe primii oameni
promițându-le cunoașterea divină, dar le-a putut-o
oferi doar pe cea luciferică. Cunoașterea paradiziacă
presupune convertirea misterului în non-mister. Omul
este incapabil de acest act, iar prin prisma cunoașterii
luciferice vede obiectul în două ipostaze, una aparentă
și alta ascunsă; destinul său tragic, munca sisifică, este
acela de a pune întrebări, de a iscodi cripticul obiec-
tului, indefinit și la infinit. Omul iese din starea de
grație paradiziacă, își pune problema asupra cripticu-
lui, formulează soluții, doar pentru a trece din mister
în mister și fără speranță de anulare a acestuia. Ultima
fază a acestui fenomen de cunoaștere este aceea a or-
goliului luciferic redobândit, prin care individul
potențează misterul pe căile geniului (la Blaga, intelect
ecstatic opus celui enstatic, rațional). Cunoașterea și,
implicit, cultura au pentru om un caracter de muncă
inutilă. Poate că observând iminența morții în fiecare
moment nu am mai putea trăi, dar de aici și leacul, tot
creațiile de cultură provoacă “catharsisul”, curățirea
interiorului, care îl lasă pe om mai liber. Chiar dacă
are un caracter profund relativ, cunoașterea omenească
are farmecul deosebit de a produce cultură și vice-
versa.

În încheiere, recapitulând concepția lui Blaga
despre cultură, omul este eminamente definibil prin
ea. Omul este ființa care trăiește întru mister și pentru
revelare, iar destinul omului este unul tragic și nobil
în același timp. Am văzut că Blaga își clădește siste-
mul pe teoria inconștientului, sistemul în centrul căruia
se află un cuplu variat: om-mister, îngrădit de carac-
terul limitat al culturii; cultură-mister, îngrădit de
cunoașterea cenzurată a omului și om-cultură, îngrădit
de infinitatea misterului. Cunoașterea adevăratei naturi
umane rămâne un mister, dar suntem liberi să facem
supoziția că, respirând în cultură, omul este definit de
aceasta, așa cum Dumnezeu este definit de creația sa,
omul. 51
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Legătura creator-creaţie în opera 
lui Nichita Stănescu

Mihaela Iulia Ivan

Deşi secolul XXI este prin excelenţă secolul tehnologiei, s-ar părea că încă trăim într-un univers
fascinant al cuvintelor. Le auzim adesea în jurul nostru, le citim în diverse publicaţii sau le regăsim
pe paginile de internet, dar rareori reflectăm asupra semnificaţiei noţiunii de “cuvânt”. Tocmai acestă
curiozitate m-a impulsionat să descopăr ce reprezintă cuvântul în percepţia omului captiv în veacul
tehnologiei. Semnifică el doar o îmbinare de litere, un mod de comunicare, magie, artă sau posedă şi
alte sensuri bine camuflate? Reflectând mai mult asupra subiectului, am realizat că noţiunea de “cu-
vânt” nu poate avea o singură semnificaţie, ci fiecare dintre noi îl poate defini într-un mod specific,
iar acest fapt nu este caracteristic doar perioadei contemporane, ci a existat dintotdeauna.

Pornind de la această premisă, am încercat să
aflu care este opinia marelui poet neomodernist al li-
teraturii române, Nichita Stănescu, şi ce ascund cuvin-
tele din opera acestuia, iar în acest sens am pornit
cercetările de la una dintre afirmaţiile sale: “Clasicul
vede idei, romanticul sentimente, modernul vede
deodată ideile şi sentimentele, dar le vede cu cuvin-
tele”, iar “Cuvintele sunt sufletul omului, de aceea cu
cât sunt mai bine exprimate, mai adevărate, mai cin-
stite, mai visătoare, cuvintele sunt materialul principal
al poetului.”

Analizând această concepţie se poate remarca
faptul că pentru Nichita Stănescu cuvintele nu repre-
zintă doar instrumentul de lucru al poetului-artizan
precum în viziunea lui Tudor Arghezi, ci poetul ne-
omodernist mentalizează cuvintele ca entităţi aflate în
empatie cu sufletul artistului, care transmit şi creează,
devenind simboluri. 

După cum preciza şi criticul Eugen Simion, li-
rica lui Nichita Stănescu poate fi considerată “poezia
poeziei”, deoarece poetul alege să inoveze, să încifreze
limbajul şi să construiască “necuvintele”, ceea ce con-
feră ambiguitate şi originalitate operei sale,
încadrând-o în curentul neomodernist.

Întrucât un cuvânt poate primi diverse conota-
ţii, iar opera neomodernistă este deschisă interpretării,
am ales să analizez trei dintre poeziile stănesciene din
perspectiva artei poetice şi să evidenţiez modul în care
cuvintele pot reda legătura dintre creator şi creaţie în
“Către Galateea”, “Leoaică tânără, iubirea” şi “Po-
veste sentimentală”.

În poezia “Către Galateea” Nichita Stănescu
demitizează şi remitizează legenda lui Pygmalion şi a
Galateei. Propunând o nouă viziune asupra concepte-
lor de creator şi creaţie, acesta prezintă relaţia inver-
sată dintre artist şi operă, creaţia fiind cea care “naşte”
creatorul şi care îi menţine posteritatea. Iubirea pentru
opera infailibilă îl determină pe artist să îşi dorească
să fie zidit în ea, deoarece el este singurul ce o cu-
noaşte cu adevărat şi care este capabil de a-i percepe
toate semnificaţile ascunse, în timp ce propria creaţie
este unica ce îl poate naşte în eternitate, făcându-l ne-
muritor.

Pe parcursul celor trei secvenţe poetice, care
pot fi identificate cu trei cercuri concentrice ale cu-
noaşterii, se regăsesc numeroase cuvinte-simbol ce re-
levă omniscienţa geniului creator în raport cu opera.
Astfel, se conturează trei tipuri de cunoaştere şi
anume, cunoaşterea elementelor concrete ale operei,
ca etape şi ipostaze ale poeziei dezvoltate în procesul
creator: “Îţi ştiu toate timpurile, toate mişcările, toate
parfumurile”, cunoaşterea metaforică: “Ştiu tot ce e
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mai departe de tine” şi cunoaşterea a tot ceea ce dă
viaţă operei, a iubirii şi a efortului depuse de poet pen-
tru crearea ei, fapt ce îl face să se regăsească în
aceasta, să fie zidit în ea: “Ştiu tot ceea ce tu nu ştii
niciodată, din tine.”

De asemenea, se potenţează iubirea şi devota-
mentul faţă de creaţie prin prezentarea ascendentă a
liniei îngenuncherii în pietre, iar aceste sentimente,
alături de cunoaştere, reprezintă baza legăturii indiso-
lubile dintre creator şi creaţie, care se materializează
prin zidirea artistului în operă.

Spre deosebire de “Către Galateea”, în
“Leoaică tânără, iubirea” dragostea este unicul liant
între operă şi artist. În acest caz, cuvântul se regăseşte
tot în ipostaza de simbol, întrucât leoaica tânără sem-
nifică sentimentul puternic de iubire. Precum leoaica,
iubirea este impredictibilă, sălbatică, iraţională şi are
o gamă vastă de manifestări. Totodată, dragostea este
incontrolabilă, surpinzătoare şi obsesivă, deoarece
pune stăpânire pe fiinţa umană, fără ca aceasta să aibă
timp de reacţie: “Colţii albi mi i-a înfipt în faţă, m-a
muşcat leoaica, azi, de faţă.”. În viziunea mea, această
iubire ar putea reprezenta chiar dragostea creatorului
pentru propria creaţie, întrucât artistul este conştient
de pasiunea sa, pentru că îl pândeşte de mai demult,
dar dorinţa năucitoare de a crea îl cuprinde pe neaş-
teptate.

Iubirea pentru creaţie înseamnă totodată meta-
morfoză, evidenţiată metaforic prin transformarea na-
turii, ilustrată în ultima strofă a poeziei. Însă aceasta
este şi alteritatea care îl face pe geniul creator să des-
copere o altă latură a egoului său, ieşire din sine, dar
şi transpunere a identităţii în propria artă cu care se
contopeşte. Transfigurarea artistului este redată în ul-
tima strofă, unde se prezintă mâna ce nu mai cunoaşte
noua persoană: “Mi-am dus mâna la sprânceană, la
tâmplă şi la bărbie, dar mâna nu le mai ştie.”.

Tot din ultima strofă transpare şi legătura in-
disolubilă creator-creaţie. Dacă în “Către Galateea” ar-
tistul este cel care vrea să devină nemuritor prin
intermediul poeziei, aici iubirea pentru creaţie este cea
care va rămâne nemuri-
toare pentru creator, de
vreme ce leoaica arămie
trece alene “cu mişcările
viclene, încă-o vreme,
şi-ncă-o vreme...”. Însă, în
ambele cazuri se eviden-
ţiază un legământ etern.

În “Poveste senti-
mentală” se sugerează încă
din titlu relaţia strânsă ar-
tist-operă, prezentată ca o
poveste de iubire dintre
cele două entităţi. Precum
în “Către Galateea”, se
poate remarca o dualitate
eu-tu în procesul creaţiei,
dar, spre deosebire de cele
două poezii analizate ante-
rior, puntea de legătură o
reprezintă cuvântul: 

“Numai cuvintele
zburau între noi, înainte şi
înapoi.”.

S-ar părea că întâlnirea dintre artist şi operă
s-a petrecut înt-un timp anterior, iar poezia stănesciană
reflectă continuarea procesului creator: “Pe urmă ne
vedeam din ce în ce mai des. / Eu stăteam la o mar-
gine-a orei, / tu - la cealaltă, /ca două toarte de am-
foră.”. Singurul element ce împiedică acum contopirea
iniţială dintre creator şi creaţie este timpul, întrucât
marginile orei, cât şi cele două toarte de amforă sem-
nifică momentul începerii alcătuirii poeziei şi clipa fi-
nalizării ei, când creatorul şi creaţia devin un tot unitar.

În cadrul acestei poezii cuvântul devine, de
asemenea, forţă creatoare, deoarece mişcarea cuvinte-
lor, asemănată vârtejului primordial ce a născut lumea,
constituie, de fapt, procesul creaţiei ce dă naştere uni-
versului poetic. Acest proces transformă legătura crea-
tor-creaţie în una indisolubilă tocmai prin zidirea
creatorului în operă în timpul alcătuirii compoziţiei:
“şi deodată, /îmi lăsam un genunchi, /iar cotul mi-în-
figeam în pământ”, dar iubirea este cea care transpune
această relaţie în eternitate, precum în “Leoaică tânără,
iubirea”: “Cuvintele se roteau, se roteau între noi, /în-
ainte şi înapoi, /şi cu cât te iubeam mai mult, cu
atât/repetau, într-un vârtej aproape văzut, /structura
materiei, de la-nceput.”.

Aşadar, cele trei poezii aduc în prim-plan ace-
laşi tip de legătură, cea dintre creator şi creaţie, un le-
gământ strâns şi etern în care principalul liant îl
constituie iubirea, cunoaşterea şi devotamentul în
“Către Galateea”, dragostea în “Leoaică tânără, iubi-
rea” şi cuvântul, ca entitate supremă, în “Poveste sen-
timentală”. Totodată, după cum s-a putut remarca încă
de la început, cuvântului i se pot atribui semnificaţii
distincte, ceea ce face ca în operele prezentate să pri-
mească o triplă interpretare, de simbol, liant şi forţă
creatoare, fapt ce demonstrează încă o dată că în lirica
stănesciană cuvântul este mai mult decât un obiect de
lucru şi că poetul îşi asumă libertatea de a se juca în
mod genial cu toate cuvintele utilizate, creând un uni-
vers liric unic şi încifrat.
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Vârstele lecturii.
Dezvoltarea personală prin lectură

Crina Capotă

Ne întrebăm adesea: Ce-i lectura? De ce trebuie să citesc? Citim pentru a compensa absenţa
unor relaţii umane puternice? Şi, în ultima vreme, auzim mereu: Cititul mă plictiseşte, e desuet, nu se
mai potriveşte cu ritmurile trepidante ale lumii moderne. Încercarea de faţă doreşte să ofere nişte po-
sibile răspunsuri la aceste întrebări prezentate de o persoană care face parte dintr-o generaţie ce con-
sidera cititul drept un criteriu diferenţiator. A citi era sinonim cu a fi cult, o calitate recunoscută în
societate. Desigur, nu erau tentaţiile de astăzi şi poate, şi, de aceea, lectura era un criteriu fundamental
de valorizare.

Cartea e un mesager al înţelepciunii; ea este
memoria umanităţii peste veacuri. O carte ne învaţă
într-un mod plăcut, neplictisindu-ne, ne atrage atenţia
asupra unor lucruri pe care nu le-am cunoscut  nicio-
dată, legate de viaţa socială, de psihologia unor oa-
meni, de anumite biografii. Ne concentrează atenţia
asupra unor aspecte la care nu ne-am gândit vreodată
sau le-am întâlnit, dar le-am interpretat cu totul altfel.
Dacă acea carte pe care ai ales-o îţi spune ceva, ea te
va captiva pe măsură ce lectura înaintează şi astfel sco-
pul este atins. De aceea, nu trebuie să considerăm lec-

tura ca pe o cale de evadare din viaţa reală, de însin-
gurare şi de evitare a socializării, ci  ea este o modali-
tate prin care citind, cu fiecare pagină, cu fiecare carte,
devenim mai deştepţi şi mai buni, mai pregătiţi să în-
fruntăm toate pericolele. Cărţile sunt o cale de iniţiere
în viaţă, te ajută la dezvoltarea personală, poţi găsi di-
ferite soluţii la diverse probleme ce te preocupă, înveţi
să depăşeşti obstacolele oferite de drumul labirintic
care este viaţa şi să reuşeşti în ceea ce-ţi propui.

Lectura e un act de alegere (cu cât citeşti mai
mult, te obişnuieşti şi începe să-ţi placă) şi o punere
în situaţie (ea cere un cadru afectiv şi intelectual lipsit
de factori perturbatori –tot mai mulţi în lumea actuală).
Ea provoacă emoţie estetică, generatoare de senti-
mente generale de bulversare şi de „înălţare”, diferind
de la un lector la altul, de la o stare momentană la alta.
Se poate trece de la  o lectură ingenuă la o lectură cri-
tică. Lectura e exigentă: solicită atenţia şi concentrarea
fără concesii (calităţi mai greu de stăpânit într-o lume
grăbită, dispusă la superficialitate). Lectura creează
opera, o face să existe, să aibă o finalitate, ca posibilă
descifrare a sensurilor lumii. Ea este un veritabil eve-
niment cognitiv; citim pregătiţi să decodăm anumite
semne, să vedem înţelesurile, să reorganizăm totul în
funcţie de cunoştinţele şi de personalitatea fiecăruia.
În felul acesta, lectura devine una avizată, un act unic
şi irepetabil, încărcat cu un sistem întreg de referinţe.

Spaţiul lecturii este un interval unde cartea îşi
dezvăluie noi semnificaţii, intrând în raport cu alte idei
şi cu alte cărţi. Numai prin lectură poţi să laşi frâu liber
imaginaţiei, să fii în spaţii în care nu vei ajunge nicio-
dată, să trăieşti în trecut sau în viitor, să te plasezi în
locul celuilalt, să-i înţelegi părerile, diferite şi contra-
dictorii. Citind, trăieşti mai multe vieţi, cunoşti atât de
multe şi nu te plictiseşti deloc.

Bucuria lecturii, vraja descoperirii unor univer-
suri inedite pe care eu nu le puteam stăpâni laolaltă
niciodată în realitate se află acolo, în copilărie, când,
aşezată lângă sobă (iarna) ori sub un copac umbros
(vara), deschideam cartea şi mă cufundam în citit,
aceasta explicându-se prin marea mea dorinţă de cu-
noaştere şi prin capacitatea-mi imaginativă. Când
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mi-am dat seama că pot să citesc şi să înţeleg sensul
celor citite (mai întâi, articole de ziar) o mare fericire
mi-a cuprins sufletul. Aveam cheia pătrunderii în
lumea fermecată a cărţilor din care am învăţat atâtea
lucruri şi pe care n-am trădat-o niciodată. Nici ea nu
m-a trădat, iar odată cu profesia pe care mi-am ales-o,
lectura a devenit un reper fundamental al existenţei
mele. În rândurile care urmează, mi-am propus să pre-
zint câteva cărţi fundamentale pentru dezvoltarea mea
personală care au însemnat tot atâtea experienţe spiri-
tuale în diverse momente ale vieţii.

Basmele mi-au însoţit copilăria mică şi mi-au
dezvoltat gustul pentru lectură. Am ascultat la radio şi
am citit extrem de multe basme din colecţia „Traista
cu poveşti” şi „Poveşti nemuritoare”. Nu numai po-
veştile româneşti mă încântau, ci şi cele ale altor po-
poare, din diverse părţi ale lumii, care mi-au permis
să călătoresc încă de mică şi să cunosc reperele spiri-
tuale ale oamenilor din alte zone geografice. Eroii po-
zitivi (zâne, Feţi-Frumoşi, oameni simpli, adjuvanţi)
mi-au prezentat calităţi morale absolut necesare for-
mării omului: inteligenţa, înţelepciunea, bunătatea,
mila, fidelitatea, sociabilitatea, puterea de-a fi optimist
şi vesel în ciuda dificultăţilor, iar eroii negativi m-au
ajutat să conştientizez pericolele ce pot să se ivească
la orice pas pe drumul labirintic presărat cu multe
probe iniţiatice care este viaţa. Meseria de profesor îmi
dă şi acum prilejul să comentez câteva basme, adu-
cându-mi aminte de copilărie şi ajutându-mă să-mi
păstrez candoarea sufletului de copil. Pe la 8-11 ani,

aveam trei cărţi preferate: Dumbrava minunată, Fram,
ursul polar şi Vrăjitorul din Oz. Cărţile lui Mihail
Sadoveanu şi Cezar Petrescu mi-au stors multe lacrimi
care mă împiedicau să urmăresc şirul rândurilor, dar
am învăţat din amândouă că trebuie să fii tenace, să
nu-ţi pierzi încrederea, să mergi „înainte”. Şi tot în
acea perioadă am aflat din călătoria lui Dorothy (un
adevărat model al inocenţei copilului) şi a prietenilor
săi (personaje emblematice) că Forţele Binelui pot să
învingă pe cele ale Răului, că în lumea basmelor Spe-
rietoarea poate să primească minte, Omul de Tinichea
– o inimă, iar Leul cel fricos – curaj. Tot din aceste
cărţi am învăţat că un animal (mare sau mic) poate fi
un tovarăş de nădejde în viaţa omului.

Pe la 12-14 ani, îmi petreceam vacanţele cu
Cireşarii lui Constantin Chiriţă, urmărindu-i cu pute-
rea imaginaţiei în expediţiile interesante, de unde
mi-am cules o bună parte dintre valorile fundamentale
pe care am încercat să-mi  construiesc viaţa: prietenia,
curajul, răbdarea, inteligenţa, umorul, cultura, educa-
ţia. Maria, Lucia, Victor, Ursu erau eroii-model ai ace-
lei vârste. Anii de gimnaziu, mai ales ultimii doi, au
fost dominaţi de romanul lui Ionel Teodoreanu, La
Medeleni. M-a captivat starea de vacanţă, manifestată
sub forma unei libertăţi date de capriciile şi fantezia
fiecăruia, dominată de ludic. Medelenismul este o
stare a copilăriei privite ca atitudine etern umană, trăită
cu toată sinceritatea atât de cei aflaţi la vârsta biologică
respectivă (Olguţa, Monica sau Dănuţ), cât şi de ma-
turi (domnul Deleanu, Herr Direktor, moş Gheorghe).
Citind cele trei volume ale romanului, am descoperit
că medelenismul nu se termină odată cu etapa copilă-
riei, ci se continuă firesc cu celelalte vârste ale omu-
lui.

În anii de liceu, modelele mele au devenit
Otilia şi Felix, protagoniştii romanului lui George
Călinescu. Eram fascinată de ingenuitatea, de exube-
ranţa Otiliei şi de puterea de muncă a lui Felix care
vrea să se afirme în profesia pe care şi-a ales-o. În mo-
mentul în care am citit romanele Ultima noapte de
dragoste,    întâia noapte de război şi Patul lui Procust
ale lui Camil Petrescu am rezonat cu formula lor mo-
dernă pe care n-o mai întâlnisem până atunci şi cu
modul în care realiza analiza psihologică. Camil Pe-
trescu a rămas până astăzi prozatorul meu preferat din
literatura română. Tot în acea perioadă a început să mă
atragă frumuseţea liricii lui Blaga, profunzimea operei
sale poetice despre care aveam să aflu în anii de facul-
tate că este scrisă sub influenţa expresionismului ger-
man. Creaţia lui Blaga mi-a devenit reper spiritual şi
m-a însoţit de atunci mereu, fiind rezerva mea de li-
rism în orice moment prozaic sau dificil al vieţii.  Spre
sfârşitul anilor de liceu, am citit o capodoperă a lite-
raturii universale, romanul Doamna Bovary (care a
rămas până astăzi printre preferinţele mele) de
Gustave Flaubert. Mi-au plăcut foarte mult tehnicile
de realizare a analizei psihologice, minuţiozitatea des-
crierilor, gradarea efectelor şi, mai ales, cultul pentru
formă, Flaubert fiind un maestru al stilului.
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În primii ani de facultate, am avut o lectură-re-
velaţie: Aspects du mythe, carte scrisă de Mircea
Eliade (nu se tradusese încă în limba română). Mi s-a
oferit ocazia să fac cunoştinţă cu lucruri noi care au
început să mă pasioneze din ce în ce mai mult. Am
reuşit să găsesc şi celelalte lucrări de mitologie şi astfel
am putut să cunosc şi să aprofundez termeni noi, pre-
cum: mit, tipuri de mituri, sacru, profan, ritual, ini-
ţiere, epifanie, interpretarea diverselor simboluri pe
care le-am aplicat în comentarea operelor literare.
Adaug aici încă o carte de o valoare excepţională care
a contribuit enorm la disciplinarea gândirii mele şi
mi-a dat instrumente de lucru pentru studiul individual
în pregătirea lucrărilor de seminar şi a examenelor.
Cartea aparţine lui Gilbert Durand şi se numeşte Stuc-
turile antropologice ale imaginarului. Fişele de lectură
realizate în acei ani îmi sunt şi astăzi utile în pregătirea
orelor de comentarii literare, atât pentru literatura ro-
mână, cât şi pentru cea universală. Anul al doilea de
facultate mi-a prilejuit o nouă întâlnire capitală pentru
dezvoltarea mea personală: comentarea operei unui
geniu al romanului universal, Feodor Mihailovici
Dostoievski. Romanele Fraţii Karamazov şi Crimă şi
pedeapsă reunesc observaţia socială şi psihologia abi-
sală, problematica morală şi filosofia existenţialistă,
binele şi răul, libertatea şi responsabilitatea, mântuirea
şi damnarea, mai multe viziuni narative într-o con-
strucţie polifonică extraordinară. Cărţile sale sunt o
pledoarie pentru purificare prin suferinţă, prin iubire
şi prin credinţă. Romanele lui Dostoievski te ajută să
găseşti OMUL din om. În acelaşi an de facultate, aten-
ţia mea a fost îndreptată spre un gen literar peste care
trecusem destul de uşor până atunci: opera dramatică.
Am citit cu plăcere şi am comentat piese de: Ibsen,
Cehov, George Bernard Shaw, Eugene O’Neill, Luigi
Pirandello, Bertold Brecht. Plăcerea comentării piese-
lor acestor scriitori m-a atras şi mai mult spre cea
de-a doua „viaţă” a unui text dramatic, spectacolul tea-
tral.

Trebuie să adaug neapărat două cărţi (capodo-
pere) care mă ajută (ori de câte ori este nevoie) să în-
ţeleg relaţia oamenilor, în general, şi a mea, în special,
cu timpul: Muntele vrăjit de Thomas Mann şi Un veac
de singurătate de Gabriel García Márquez. Din cartea
lui Thomas Mann am învăţat că este esenţial să cunoşti
valoarea timpului, un miraculos dar al zeilor, pe care
oamenii trebuie să ştie să-l folosească din plin. Timpul
devine, în romanul său, un subiect de meditaţie, fiind
abordat ca noţiune teoretică, filosofică, ca un lucru
enigmatic, care poate să treacă „repede şi încet”, con-
tând punctul de vedere al individului. Din roman am
mai înţeles că lectura este o modalitate de sfidare a
timpului şi mi-a rămas în memorie figura fermecătoare
şi misterioasă a personajului Clavdia Chauchat, întru-
chipare a bucuriei de-a trăi. Lectura romanului lui
Márquez m-a frapat prin îmbinarea realului cu fantas-
ticul, prin alegoria condiţiei umane, dar şi prin medi-
taţia asupra timpului. Fenomenala repetabilitate a
timpului, senzaţia de învârtire în loc încurcă perma-
nent generaţiile şi confundă mereu personajele din fa-

milia Buendía (cu prenume asemănătoare), pe taţi cu
fiii şi pe mame cu fiicele lor, fără ca acest lucru să ştir-
bească într-un fel plăcerea şi sensul lecturii. 

Am  trecut astfel prin diverse vârste ale vieţii,
citind. N-aş putea să mă imaginez trăind fără a citi. În
viaţa mea, verbul a citi a însemnat întotdeauna foarte
mult. Sunt o mare norocoasă că pot citi în continuare
cu aceeaşi pasiune şi răbdare ca la început, că am des-
coperit fericirea sub forma unui cuvânt, a unui rând, a
unei pagini, a unei cărţi, a unui raft, a unei biblioteci…
Viaţa îmi este îmbogăţită de lectură. Cu fiecare carte
alunec într-o altă lume  şi apoi în alta… Este o călăto-
rie iniţiatică permanentă.

La final, am ales cu greu şi într-o ordine alea-
torie zece propuneri de lectură din domeniul beletris-
ticii care, la o vârstă sau alta, au contribuit la
dezvoltarea mea personală.

Basme
Frances Hodgson Burnett, Micul lord

Mihai Eminescu, Poezii
Lucian Blaga, Poezii

Camil Petrescu, Patul lui Procust
W. Shakespeare, Teatru

F. M . Dostoievski, Crimă şi pedeapsă, 
Fraţii Karamazov

Mihail Bulgakov, Maestrul şi Margareta
Thomas Mann, Muntele vrăjit

Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate
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Moto:
,,Să nu mai revin în viaţă niciodată?... Niciodată?... 
E grozavă vorba asta!... Limbă nemaidezgheţată,
Humă, nemaiîncălzită de simţiri şi de idei!
Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei.
Viforoasă mi-e viaţa, şi deşartă, şi amară.
Ce trudit mă simt sub cruda suferinţilor povoară.“
( ,,Din prag“ - Alexandru Vlahuţă)

Ica Dumbravă

Căutarea veşniciei

,,Deşertăciunea deşertăciunilor, 
toate sunt deşertăciuni!”
(Ecclesiastul 1, 2)

Jocul simbolurilor a fost organizat încă din
cele mai vechi timpuri în jurul tipurilor de cunoaştere
ce au caracterizat fiecare cultură în parte. Bazate pe
trăsături diferite, dar uneori convergente, cultura tra-
diţională dezvoltată până la apariţia iluminismului a
stat în permanentă opoziţie cu cea modernă, care a în-
ceput să îşi facă simţită prezenţa odată cu apariţia ro-
manului ,,Don Quijote” al scriitorului spaniol Miguel
de Cervantes. Epistema tradiţională despre care vor-
beşte Michel Foucault în ,,Cuvintele şi lucrurile”
aduce în prim plan spiritul analogiilor ca trăsătură
principală a lumii tradiţionale, având ca nucleu analo-
gia dintre micro şi macrocosmos. Aflat într-o continuă
căutare a propriei sale identităţi, omul, caracterizat
prin nevoia de cunoaştere a început să evolueze ple-
când de la premisa că totul se află într-o relaţie de in-
terdependenţă în care similitudinile se urmează unele
pe altele, lumea fiind un lanţ de simboluri care se in-
tersectează permanent.

Preocupat de găsirea unei legături palpabile cu
Dumnezeu, omul a încercat prin dezvoltarea sa inte-
lectuală să suplinească efemeritatea vieţii sale, consi-
derând că reflectă astfel într-o mare măsură, dar
într-un mod imperfect, înţelepciunea divină, orice
lucru găsindu-şi oglindirea macrocosmică. Astfel, prin
simboluri avem acces la planul divin care este imper-
ceptibil pentru simţuri, „a vorbi” despre un lucru ajun-
gând să însemne „a avea acces” la esenţa cuvântului
care îl defineşte, simbolismul medieval avându-şi în-
ceputurile în cuvânt, după cum spune  şi marele istoric
francez Jacques le Goff în opera sa „Civilizaţia me-
dievală în Occident” .

Şi scriitorii români au fost preocupaţi încă de
la începuturile literaturii noastre atât de conştientizarea
unităţii de neam, cât şi de găsirea unei laturi profund
religioase a existenţei. Canalizarea conştiinţei colec-
tive asupra ceea ce Lucian Blaga numeşte „istorie” în
lucrarea sa „Istorie şi mit în conştiinţa românească”
face ca în literatura română a secolelor XVI-XVII să
se producă o foarte puternică mişcare către individua-
lism. Istoria devine astfel un mod de exprimare a pro-
priilor reflectări şi sentimente asupra a „ce s-a
întâmplat cu adevărat şi reconstituirea a ceea ce s-a în-
tâmplat”, pentru evidenţierea principalelor frământări
ale secolului.

Conştiinţa istorică românească a stat întot-
deauna în permanentă legătură cu dezvoltarea unei di-
mensiuni profund religioase a existenţei. Astfel, încă
de la Neagoe Basarab şi până în zilele noastre, o mare
parte a literaturii a avut ca simbol central efemeritatea
existenţei pământeşti, motivul ,,vanitas vanitatum”
aflându-se la baza scrierilor istorico-literare ale litera-
turii noastre vechi. Fiind parte a literaturii parenetice
prin trăsătura lor principală de „sfaturi către un viitor
domn”, „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie” aduc în prim plan principii de guvernare
centrate în jurul rugăciunii şi a gândului îndreptat spre
ajutorul lui Dumnezeu, orientarea religioasă a sfaturi-
lor putându-se încadra în curentul mistic al teologiei
ortodoxe numit isihasm. Teoretizat de Sfântul Grigorie
Palama, isihasmul pune accentul pe stăpânirea pofte-
lor, învingerea egoismului şi a propriului trup (praxis),
prin rugăciune continuă mintea reuşind să coboare în
inimă (etapa de contemplare), pentru ca mai apoi să
ajungă la extasis (ieşirea din sine). Aceste trăsături
apar ca elemente centrale şi în opera domitorului
Neagoe Basarab, întoarcerea către interior şi depărta-
rea de lume fiind posibile prin tăcere, odată cu o con-
ştientizare profundă a nimicniciei. Domnitorul este un
model pentru ceilalţi, el fiind responsabil pentru deci-
ziile pe care le ia atât în faţa supuşilor, cât şi în faţa lui
Dumnezeu: „Cum îi vei îndrepta şi-i vei învăţa, aşa
vei să le dai şi seama.”

Remarcăm apariţia a numeroase motive care
accentuează ideea de efemeritate: motivul inimii ca
sticla: „inima e ca sticla... daca se sparge, cu ce o vei
mai cârpi?” şi motivul „ubi sunt?” („unde sunt gurile
hainelor împărăteşti?”). În viziunea domitorului
Neagoe Basarab toate sunt trecătoare, totul trece şi se
uită, pierzându-se odată cu timpul, „slava cea deşartă
a lumii acesteia” dispărând odată cu frumuseţea totală
a apogeului tinereţii: „floarea vremii”.

Întâlnim tema deşertăciunii şi a vanităţii şi în
operele lui Miron Costin, caracterul meditativ al cro-
nicarului dezvoltând o sinteză a motivelor subordonate
temei deşertăciunilor în poemul „Viaţa lumii”, de la
fragilitatea vieţii văzută ca un fir de aţă, până la trece-
rea timpului ca o umbră („trec zilele ca umbra/ cele ce
trec nu mai vin”) şi ca un fum („fum şi umbră sunt
toate, visuri şi părere/ Ce nu petrece lumea şi-n ce
nu-i cădere?”).

(Evoluţia literaturii vechi în jurul motivului 
„vanitas vanitatum” prezent în operele lui 
Neagoe Basarab, Miron Costin şi Dosoftei)
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Motivul „ubi sunt” prezent la Neagoe Basarab
se regăseşte şi în poemul lui Miron Costin, în evocarea
celor care nu mai sunt ( „ubi sunt... qui ante nos”):
„Unde-s cei din lume/ Mari împăraţi şi vestiţi? Acu
de-abia nume/ Le-au rămas de poveste... Unde-s ai
lumii împăraţi, unde iaste Xerxes? Ei au luat lume/ Pre
toţi stinsu-i-au cu vreme, ca pre nişte spume.” Moartea
este egalizatoare, concluzia poemului având caracter
creştin, la fel ca în „Învăţăturile lui Neagoe Basarab”:
nimic nu rămâne din viaţa asta în afară de fapta bună.
Obsesia sfârşiturilor reprezintă o grilă generică, viziu-
nea pesimistă a lui Miron Costin accentuând dezvol-
tarea acestor motive în „Letopiseţul Ţării Moldovei”.
Dimensiunea umană îşi păstrează nimicnicia şi în Psal-
mii lui Dosoftei, unde remarcăm o conştientizare mai
profundă a efemerităţii vieţii umane. Deşi pune accen-
tul pe o relaţie mai profundă cu Dumnezeu faţă de cea
prezentă în Psalmii lui David, centrată pe căutarea
mântuirii şi iertarea păcatelor, Dosoftei aduce ca nu-
cleu al operei sale evocarea dimensiunii divinităţii ca
o conştientizare a veşniciei şi infinităţii. Apare din nou
motivul vieţii ca fum „Şi când îmi vei lua viaţa,/ Mă
rog, Doamne, să-Ţi văd faţa. Că-mi trec zilele ca
fumul” (Psalmul 101). 

Aflarea unei legături între viaţa profană a mu-
ritorilor şi sacrul reprezentat de Dumnezeire impune

Bibliografie
Jaques le Goff, Civilizaţia Occidentului Medieval, Ed. Știinţifică,
Bucureşti, 1970
Michel Foucault, Cuvintele şi lucrurile,
Nicolae Iorga, Istoria literaturii româneşti.Introducere sintetică,
Minerva, Bucureşti,1977.

58

ESEU

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

o statornicie în căutarea permanentă a veşniciei. Fiinţa
umană încearcă astfel să se apropie cât mai mult de
nemurire, de înlăturarea propriilor limite prin puterea
cuvântului, a creaţiei manifestate în scris care rămâne
peste ani şi nu trece ca un fum la fel ca viaţa omului.
Schimbarea „viersului în lăute” despre care vorbeşte
Dosoftei (Psalmul 136) face ca nevoia de a îmbina arta
cu o conştientizare profundă a dimensiunii religioase
care ne defineşte să fie un prim pas în conturarea unei
literaturi române cu valori incontestabile. Cultura tra-
diţională îşi pune amprenta asupra celei moderne
transformând timpul ciclic într-un timp linear, infinit,
al unei existenţe infinite prin puterea literaturii care nu
este trecătoare. Astfel, evoluţia motivului „vanitas va-
nitatum” în strânsă legătură cu cel al efemerităţii vieţii
pământeşti, accentuează nevoia omului de a-şi desco-
peri o altă dimensiune care nu este legată de lucrurile
materiale, ci de o înălţare a propriilor idealuri spre sa-
cralitatea existenţei. În ciuda descoperirii veşniciei
prin puterea intrinsecă a operei scrise, începuturile li-
teraturii şi întreaga mentalitate veche rămân dominate
de conştientizarea faptului că totul este trecător: „cinis
et umbra sumus”.

Mozaicul de la intrarea în mânăstirea Dionisiu din Sf. Munte Athos ce îl prezintă pe binecredinciosul 
domnitor Neagoe Basarab (dreapta jos) închinând Mântuitorului Hristos recenta sa ctitorie.

fotografie: Romulus Buzățelu



Dezvoltare postmodernistă?
Cristina Chiriac

Proza generaţiei ’80 a fost, în primul rând asociată cu formula postmodernistă (dominanta on-
tologică a ficţiunii postmoderniste - faţă de cea epistemologică modernistă - presupunând intervenţia
autorului, implicit-transgresarea limitelor dintre lumea referenţială şi cea ficţională, metaficţiune, in-
tertextualitate. 

1. Textualismul, iniţiat de grupul autointitulat  Noii (Mircea Nedelciu împreună cu colegii de la Facultatea de Litere din Bucureşti)
îşi are ca punct de plecare punerea la curent a membrilor grupului cu „telquelismul”, respectiv cu „cererea critică” şi „noul roman
francez”, rezultând de aici dorinţa de a face un alt fel de literatură.
2. Cele dintâi semne ale postmodernismului sunt la autori precum Mircea Horia Simionescu şi Costache Olăreanu (Şcoala de la
Târgovişte).

Potrivit acestor coordonate, încadrarea în ge-
neraţia de scriitori se face nu numai prin raportare la
data publicării: de exemplu, Bedros Horasangian în-
scriindu-se prin data publicării în noul val, de după
1980, dar apreciat, la scurtă vreme, ca aparţinând, prin
conţinut, generaţiei anterioare (afirmaţia are în vedere
primul său roman, Curcubeul de la miezul nopţii,
1984, de unde cronica este absentă). Există formule
diferite în ceea ce priveşte intervenţia autorului în text:
la Ion Cristoiu (acordarea rolului de scriitor majorităţii
protagoniştilor, la Nicolae Iliescu (se dezvăluie efortul
de epicizare cu ajutorul naratorului personaj), la Ion
Iovan (personajele nu vorbesc, ci „scriu” textele), la
Ion Lăcustă (se tematizează scrisul ca act), la Mircea
Nedelciu, pe lângă intervenţia auctorială directă, se
adaugă numeroase intervenţii auctoriale de natură teo-
retică (Zmeura de câmpie, Tratament fabulatoriu ), ro-
manul propriu-zis, este construit ca un metaroman.

Mulţi dintre scriitorii generaţiei ’80 îmbină
realismul cu textualismul (Constantin Stan, Tudor
Vlad), re-scrierea presupunând instaurarea pactului de
lectură, dependentă de apelul la strategiile intertextua-
lităţii (Calpuzanii, 1987, Silviu Angelescu; ciclul ro-
manesc Zăpezile de acum un veac, 1977-1988, Paul
Anghel,  Visul, 1989, Mircea Cărtărescu, Unde se
odihnesc vulturii?, 1987, Gabriel Chifu; Compunerea
cu paralele inegale, 1988, Gheorghe Crăciun, Clopo-
tul scufundat, 1988, Livius Ciocârlie etc.), îmbrăcând
forma parodiei, a pastişei, a colajului, a juxtapunerii
de documente autentice, a velaturii abuzive, suprapu-
neri de tipul palimpsestului.

Demascarea textualismului se face la începutul
anilor ’80 prin teoretizarea făcută de Marin Mincu,
fiind urmată de conturarea unei grupări (formate din
scriitori optzecişti, în jurul lui Mircea Nedelciu, gru-
pare promovată de cenaclul condus de  Ovid Crohmăl-
niceanu), iar prelungirea textualismului se face după
1980 (Gheorghe Crăciun, considerat unul dintre tex-
tualiştii stricţi ai grupului -alături de Gh.Iovu şi
Gh.Ene- va continua să scrie în acest fel până la ulti-
mul text al operei sale; Mircea Nedelciu, de la înce-
putul anilor ’80 se confirmă cu proză scurtă ce stă sub
semnul textualismului, experienţa textuării trece pe
primul plan faţă de povestirea în sine.)

Raportul textualism-postmodernism, arată ca-
racterul experimentalist al literaturii acestei generaţii
în interiorul căreia, scriitorii autodeclaraţi „textualişti”
au reprezentat, de fapt, un experiment mai concretizat,
astfel că îndreptarea spre postmodernism a venit ca o
renunţare la excesiva teoretizare şi îndreptare spre li-
teratura propriu-zisă, eliminându-se pericolul căderii
ori nonliteraturii.1 Trecerea în revistă a principalelor
tehnici literare practicate de scriitorii generaţiei opt-
zeciste a condus la observaţia că tabloul literaturii
acestui deceniu presupune, fără discuţie, literatura pos-
tmodernistă. O suprapunere totală a acestei formule cu
literatura publicată în acest deceniu nu se poate face,
un aspect esenţial al coexistenţei îl reprezintă convie-
ţuirea stilurilor: astfel, nu toţi scriitorii care debutează
la sfârşitul anilor ’80 îmbrăţişează această nouă per-
spectivă asupra literaturii, după cum, scriitorii gene-
raţiei şaizeciste îşi vor menţine stilul.2
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În proza scriitorilor şaizecişti în anii ’80: în
anii ’70 a apărut o serie de noi romane, semnate de
scriitorii şaizecişti, având ca subiect obsedantul dece-
niu („Galeria cu viaţă sălbatică”, „Feţele tăcerii”, „Or-
golii”, „Vocile nopţii”). Scriitorul care se apropie mult
de formula noii generaţii, dar îşi menţine principalele
trăsături ale prozei din anii ’70 şi în romanele ulte-
rioare este Nicolae Breban.3 Fănuş Neagu rămâne în
deplină originalitate şi în anii ’80, când va apărea o
nouă culegere de povestiri, „Pierdut în Balcani”, po-
vestiri structurate pe câte un ceremonial bachic: petre-
cere orgiastică în noaptea de Crăciun, ospeţe de
cărnuri piperate şi „înmujdeiate”, băuturi din burdufuri
agăţate de gard etc.

Aspectul apropierii de formula literară a expe-
rimentelor optzeciste este urmărit la scriitorii recunos-
cuţi ca fiind şaizecişti (Constantin Ţoiu, Sorin Titel,
D. R. Popescu, George Bălăiţă, Mircea Ciobanu,
Nicolae Breban, Augustin Buzura, Dumitru Dinulescu,
Paul Georgescu, Norman Manea, Fănuş Neagu, Dan
Rebreanu, Mircea Horia Simionescu). Astfel intere-
sează, în mod deosebit, aspecte ale coexistenţei gene-
raţiilor de critici în anii ’80, iar aici am urmărit, în
principal, două aspecte: menţinerea formulei specifice
de scriitură, împlinită în anii ’60, după cum şi îmbră-
ţişarea de către criticii şaizecişti a celei specifice lite-
raturii optzeciste, care la vremea respectivă a marcat
deschiderea specifică generaţiei, fără însă a o nega pe
cea anterioară.

În legătură cu proza scriitorilor şaizecişti, pre-
cizăm că în anii ‘70 a apărut o serie de noi romane,
având ca subiect obsedantul deceniu: Galeria cu viţă
sălbatică de Constantin Ţoiu, Feţele tăcerii, Orgolii,
Vocile nopţii de Augustin Buzura. Se distinge şi o
orientare spre  romanul cu sugestii mitice şi simbolice
prin Sorin Titel (Femeie, iată fiul tău!), D. R. Popescu,
George Bălăiţă etc., precum şi spre romanul de reflec-
ţie filozofică şi morală cu romanele lui Mircea
Ciobanu (Istorii).

Astfel, George Bălăiţă, în romanele Ucenicul
neascultător (1977) şi Lumea în două zile (1975)
creează o compoziţie a cărţii bazată pe sistemul obser-
vatorului observat, naratorul este multiplicat în siste-
mul de cronicari ce  consemnează. Literatura devine
o ucenică neascultătoare, dar textul  îşi păstrează co-
erenţa. Sunt menţinute modelele Camus, Kafka,
Faulkner, nu mai contează subiectul, ci demonstrarea
modernităţii. Proza publicată în 1983, Nopţile unui
provincial, a fost apreciată ca lipsită de intensitatea şi
densitatea creatoare din romane. Se apropie deci de
ficţiunea  postmodernistă, diferit realizată prin plim-
barea autorului prin faţa unor personalităţi.

N. Breban este scriitorul care se apropie mult
de formula noii generaţii, dar îşi menţine principalele
trăsături ale prozei din anii ‘70 şi în romanele ulte-
rioare: obsesia incongruenţei semnificative de ordin

estetic sau existenţial; personaje purtând psihologii
abisale; metafore animaliere susţinând analiza psiho-
logică (tribulaţiile erotice ale lui Rogulski - Don Juan,
1981- sunt transformate într-o maieutică a iubirii, ur-
mărind ieşirea din letargie a eului feminităţii). Consi-
derat chiar “roman de trecere” (trimitere tot la intrarea
unui şaizecist în perioada creaţiei optzecist – postmo-
derniste), de fapt, scoate în evidenţă, în acelaşi timp,
virtuţile şi carenţele scriitorului: intuiţii excepţionale,
nefinalizate artistic, dintr-o inexplicabilă grabă.

Apropierea maximă de formula postmoder-
nistă este în Drumul la zid (1984) unde conflictul on-
tologic dintre ficţiune şi realitate atinge cote
paroxistice; tendinţa de desacralizare a epicului (după
modelul utopiilor negative moderne) este înlocuită
treptat cu intenţia de idealizare a cotidianului; autorul
părăseşte identitatea ascunsă a unui om obişnuit, con-
struieşte un traiect existenţial exemplar, dar fracturat.
Păstrează însă sensul mitic şi cel simbolic: În acest
roman încape totul: de la aluviunile de informaţie cul-
turală şi material epic brut, până la pastişa biblică in-
teriorizată. Omniscienţa romancierului este redusă de
neimplicare până la capăt în propriul său scenariu;
eroul rămâne un sfânt fără viaţă mistică autentică; şi
unul şi altul experimentează impostura.4 Personajele
nu conving – mai ales atunci când cochetează cu sinu-
ciderea, pentru că pot găsi mereu salvarea în sinuci-
dere. De cele mai multe ori, un episod e dezvoltat până
la golire de sens, ieşind prin alt episod, dar care nu are
nicio legătură cu celălalt.  Apropierea de proza con-
temporană lui se remarcă începând cu romanul Buna-
vestire (1977), unde autorul insertează teoretizări
asupra producerii teatrului, epicul stă sub semnul di-

3. În Drumul la Zid (1984), conflictul ontologic dintre ficţiune şi realitate atinge cote paroxistice.
3. În  Drumul la Zid (1984), conflictul ontologic dintre ficţiune şi realitate atinge cote paroxistice.
4. Mircea Martin,  « Un postmodernism neţărmurit »  în România literară, nr.4, 1998
5. M. Zaciu, M. Papalagi, A. Sasu, Dicţionarul Scriitorilor Români, I, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.375
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6. Acţiunea epică fără limite de timp şi spaţiu este structurată parcă pe principiul schimbării instantanee de canale pe un ecran
cosmic, rezultând portretul caricaturizat al unei lumi reduse complet la slogan şi kitsch
7. Irina Petraş, în Dicţionarul scriitorilor români, Coordonare şi revizie ştiinţifică de Mircea Zaciu, Marian Papalagi, Aurel Sasu,
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002, p.51
8. Sarcina aceasta este pusă de către teoreticienii noului roman pe seama lectorului productiv, respectiv de a schimba şi de a da
un sens fragmentelor.
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soluţiei, finalizările devin fluctuante, relatarea devine
dezarticulată.Şi la Augustin Buzura, în Absenţii
(1970), Feţele tăcerii (1974) şi Vocile nopţii (1980) se
remarcă prezentat procesul deschiderii în scopul pri-
mirii de informaţie (dominanta epistemologică); con-
flictul este bazat pe procedura unui atac brusc;
personajele sunt supuse unei avalanşe de fapte asupra
cărora n-au vreme să reflecteze, să le analizeze.  În
toate cele trei romane, autorul îşi propune să urmă-
rească felul în care evenimentele evocate (diverse mo-
duri) pătrund în intimitatea unei existenţe. Însă, în
Orgolii (1974) introduce un personaj şi o dimensiune
foarte slab accesate de proza românească de până
atunci: acţiunea cărţii se desfăşoară în acelaşi timp cu
constituirea unei imagini a ei. Personajul nu mai este
obişnuitul raisonneur, ci un ins obtuz şi fanatic, un
autor de note informative  în care, înainte de orice,
descrie ce înţelege din ceea ce vede şi aude.5

Fănuş Neagu, prozator şaizecist distinct, ră-
mâne în deplină originalitate şi distincţie şi în anii ’80.
Atunci îi va apărea o nouă culegere de povestiri, Pier-
dut în Balcani (1982), structurate pe câte un ceremo-
nial bachic (petrecere orgiastică în noaptea de Crăciun,
ospeţe de cărnuri piperate şi înmujdeiate, băuturi din
burdufuri agăţate de gât, etc.). Ceea ce se menţine este
efectul stilistic, inventivitatea cuvântului, ca şi o scă-
zută legătură între părţi. Luate separat, povestirile au
o valoare stilistică deosebită, dar, la fel ca şi în proza
scurtă publicată în anii ’60,  ,,povestitorul  uită des să
facă nod la aţă” (Cornel Regman). Este scriitorul total
dezinteresat de formula literară în derulare.

În  proza lui D.R. Popescu foarte multe dintre
convenţiile literaturii anilor ’60 sunt depăşite prin in-
geniozitatea tehnică de relatare (ambiguizarea prin
fragmentarea versurilor privitoare la un fapt banal). În
anii ’80, romanele aparţinând ciclului Viaţa şi opera
lui Tiron B (I-Iepurele şchiop, 1980; II-Podul de
gheaţă, 1982) conţin diformitatea halucinantă  a figu-
rilor, detalii ridicate la rang de putere, un întreg sistem
de figurare aluzivă şi metaforică, acestea fiind moda-
lităţi estetice de exprimare a unei viziuni: opera este o
alternativă artistică a lumii şi a istoriei.

Interesant este de văzut cum un scriitor îşi de-
păşeşte generaţia fără intenţii, ci printr-o revendicare
a celei care a urmat. Lui Dan Rebreanu nu-i sunt re-
cunoscute inovaţiile din anii ’70 la vremea lor, ele
fiind adjudecate de optzecişti.6 De exemplu, maniera
cinematografică, trecând dintr-o carte în alta cu mici
variaţiuni, era deja utilizată în cartea de debut, în 1968.
Ierarhizarea şi dispunerea moralistă a detaliilor (capa-
bilă de a evita didacticismul), echilibrul dintre tradi-
ţional şi modern care-l ajută „să presimtă toate
piruetele prozei textualiste, dar să le şi utilizeze în
doze farmaceutice, fac din Dan Rebreanu un prozator
interesant şi rezistent la eroziunea inevitabilă a nuve-
lelor”.7 Subliniem că volumul de nuvele (cinci nu-

vele), Miraj, publicat în 1986, se înscrie în maniera
specifică autorului: liber exerciţiu de limbaj şi psiho-
logie.

La Sorin Titel, ciclul deschis în 1974 cu Ţara
îndepărtată, modurile narative şi timpurile se ames-
tecă, astfel că, într-o pagină se amestecă şi două-trei
voci. În Pasărea şi umbra (1977) nu sunt introduse
noutăţi nimic substanţiale, dar pe lângă planul epic de
bază (o bătrână povesteşte la nesfârşit împrejurările
morţii soţului ei, într-un şir de fragmente care dau sen-
timentul discontinuităţii vieţii), există şi alte planuri,
desfăşurate în faţa şi cu complicitatea cititorului.8

În Clipa cea repede (1979) este reluată aceeaşi
temă (variaţiuni ale aceleaşi teme): dispariţia unei
lumi, agonia lucrurilor vechi, o meditaţie epică despre
moarte, un univers ce stă între real şi imaginar, într-un
timp nehotărât şi într-un spaţiu pe care memoria nara-
ţiunilor îl schimbă, îl lucrează mereu. Fără a publica
în deceniul al nouălea, se constată îndreptarea spre
fragmentarism, colaj, multiplicarea vocilor.

Reiese, din prezentarea literaturii publicate în
anii ’80, că textualiştii au trecut de la atitudinea radi-
cală la experimentul mai larg al postmoderniştilor,
fiind absorbiţi de către aceştia; şaizeciştii n-au mani-
festat reţinere faţă de deprinderea optzeciştilor (în
genul gândiriştilor interbelici), dimpotrivă, au conti-
nuat să scrie, cei mai mulţi dintre ei apropiindu-se, bi-
neînţeles, nu complet, de formula postmodernistă;
optzeciştii, în ciuda suprapunerii cu scriitura postmo-
dernistă, n-au avut reacţie de eliminare a scriiturii an-
terioare lor, ci termenul cel mai potrivit pentru
coexistenţa generaţiilor este de tolerare.
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Construirea României pas cu pas
Cătălin Valentin Aurică

Spațiul pe care se află astăzi România are o istorie statală de mai bine de 2000 de ani, dar în
secolul XIX a cunoscut cea mai bună perioadă de dezvoltare a infrastructurii, și aceasta datorită
unuia dintre cei mai buni ingineri români, daca nu chiar cel mai bun, Anghel Saligny.

Anghel Saligny s-a născut la Șerbănești în fos-
tul județ Tecuci, actualmente județul Galați. Părinții
lui de origine alsacă se mută in România la invitația
familiilor Ghica și Șuțu, mari familii de boieri din
Moldova. Familia Saligny, auzind că se organizează
un iarmaroc lângă Focșani, pleacă într-o mică excur-
sie. Pe drum sunt surprinși de o ploaie torențială și în
acest mod, unul dintre cei mai mari ingineri din istoria
României, se naște într-un han de pe lângă Șerbănești.
Data la care se întamplau aceste lucruri este 2/14 mai
1854. Odată cu Unirea din 1859, toată familia primește
cetățenia română. Prea multe lucruri nu se cunosc des-
pre copilăria lui Anghel Saligny. Știm însă că primele
patru clase le-a făcut la pensionul înființat de tatăl său
în Focșani și următoarele patru la Gimnaziul Unirea,
în prezent Colegiul Național Unirea.

Viața continuă să fie una dedicată studiului
pentru Anghel, care împreună cu fratele și sora sa
pleacă la studii în Prusia la Postdam. Acesta începe
studiul în astronomie. Actul de înscriere este semnat
de cel mai mare matematician al Germaniei de atunci,
profesorul Karl Theodor Welerstrass, și certificatul de
frecventare a cursurilor de către A. Helmholtz, un
mare fizician german. Mai târziu se orientează asupra

studiilor despre partea practică a tehnicii. Asupra teh-
nicii sale de lucru vor avea o mare influență profesorii
Schiweldes și Franzius. Conform diplomei eliberate
de Școala din Charlottenburg, Anghel Saligny a ter-
minat studiile în anul 1874. În certificatul eliberat de
profesorul Merhteus, Anghel Saligny este descris ca
un inginer foarte talentat și muncitor, lucrările sale fă-
când dovada nu numai priceperii, dar și a deosebitelor
sale cunoștiințe tehnice. Aici se termină evoluția
școlară a genialului Anghel Saligny. O impresionantă
evoluție școlară, de la pensionul din Focșani până la
laude primite de la mari profesori ai Germaniei. De
acum încolo, destinul lui Anghel Saligny începe să
influențeze și destinul României, și tot odată începe și
a doua noastră poveste. 

Povestea României este una lungă, anevoioasă,
dar presărată din când în când și cu momente
excepționale. România ia naștere la 24 ianuarie 1859.
În anul 1866 devine principat și în anul 1877 își
câștigă independența. Abia în anul 1918 procesul de
unificare se termină. Povestea noastră se desfășoară în
această perioadă de extraordinare schimbări și trans-
formări din viața României. În această poveste a
României apare ca personaj principal Anghel Saligny.

grafica: Diana Mitrea
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la propriu. Inovațiile sale au uimit Europa și au dus
România acolo unde îi este locul, în primele țări din
Europa.

Relația dintre Anghel Saligny și România a în-
ceput în anul 1876, în ziua de 1 ianuarie. Primele
construcții ale lui Anghel Saligny în România sunt po-
durile necesare pentru linia Adjud - Tîrgu Ogna. Pri-
mul mare pod construit de Anghel Saligny este podul
de peste Siret de la Comănești. Tot un pod de peste
Siret, dar de data aceasta de la Cosmești dă startul în-
locuirilor și reconstrucțiilor podurilor de lemn con-
struite de firme străine.

Importanța construcțiilor lui Anghel Saligny
nu este doar inginerească sau simbolică, construirea
de noi căi de comunicare și îmbunătățirea celor vechi
aduce importante beneficii economice și sociale.
Negoțul este mult mai ușor de făcut și mulți oameni
pot să călătorească și să-și trimită copiii la școli și în
orașe. Dar munca lui Anghel Saligny nu se oprește la
construcția de poduri. Anghel Saligny a introdus foarte
multe inovații la construirea portului de la Constanța
și silozurilor de la Galați și Brăila. În construirea silo-
zurilor, Anghel Saligny a introdus o inovație tehnică.
Acesta a folosit pentru prima dată în construcția silo-
zurilor betonul armat. Aceasta a fost una dintre cele
mai importante lucruri realizate de către Anghel
Saligny. Prin introducerea acestei inovații, costurile
construcției au scăzut foarte mult și capacitatea unui
singur siloz era de 25.000 de tone de cereale.

Una dintre cele mai importante lucrări pentru
Saligny și pentru România este portul Constanța.
Anghel Saligny preia lucrările portului în septembrie

1889. Anghel dă forma interioară și definitivă a por-
tului și scade și extrem de mult costurile de
construcție. Tot în timpul construcției portului, Anghel
Saligny realizează și cel mai eficient serviciu de bali-
zare și semnalizare a unui canal navigabil din Europa.
Acest sistem avea o întindere de 800 de km., adică pe
toată lungimea Dunării de pe teritoriul României.

Totuși, cel mai impresionant lucru pe care
Anghel Saligny l-a dăruit României în timpul poveștii
colaborării de succes dintre ei a fost și este podul de
peste Dunăre de la Cernavodă. Această construcție
pune în evidență o altă inovație pe care Anghel Saligny
o introduce. Saligny folosește în premieră noul sistem
de grinzi care aduce beneficii atât din punct de vedere
economic, cât și din punct de vedere al eficacității
montajului peste un mare fluviu ca Dunărea. Acest pod
a fost un simbol al inteligenței românești și totodată
un monument al Războiului de Independență. Statuile
de la intrările de pe pod reprezintă Dorobanții din Ar-
mata Română. Podul a fost construit în numai cinci
ani și la inaugurarea sa, Anghel Saligny a garantat cu
propria viață rezistența podului. La trecerea celor 15
locomotive, Anghel Saligny se afla pe o barjă sub pod.
Podul a fost numit „Carol I” în onoarea regelui ce a
câștigat independența țării. Anghel Saligny a ținut să
mai lase un cadou României înainte să-și termine po-
vestea. Genialul inginer a fost un profesor și pedagog
foarte bun și a transmis foarte multe cunoștiințe vii-
toarelor generații de ingineri.

Istoria este formată din suișuri și coborâșuri,
însă povestea dintre Anghel Saligny și România, dacă
nu este, măcar pare a fi un suiș continuu.

Fluturi de zăpadă
Lui Fănuș Neagu

Salut, pustietate albă,
Candoare rece ce te scuturi
Din ceru-n spume ca o halbă!
Aseară cred c-am băut fluturi.

Am vrut să mușc aseară cerul,
Să-mi umplu gura de albastru,
Să mușc zăpezile și gerul
Și pacea unui alb dezastru.

Aseară mi-am pierdut cărarea
Ce m-a adus din începuturi.
S-a-ncolăcit în mine zarea.
Aseară cred c-am băut fluturi.

E ca o oaste care vine
Purtând zăpezile pe scuturi
Și revărsându-le în mine.
Sunt beat și cred c-am băut fluturi.

Sunt elevă a Liceului „Unirea” din septembrie
1975 până în 1982 (clasele a VI-a – a XII-a). Am scris
în „Revista noastră” din 1978 până în 1982 (probabil,
nu mai știu, că la urmă mă cam supărasem cu dl. di-
riginte Petrache Dima și cred că am făcut frondă și
nu i-am mai dat nimic... nu mai știu exact.) Am făcut
Facultatea de Drept din cadrul Universității din
București, timp în care am scris prin gazetele
studențești. N-am profesat decât 6 luni, la CNA, exact
din momentul înființării, în 1992 – de aici ar ieși o
frumusețe de roman! 1990-1991 – am fost jurnalistă
pe bune, cu contract de muncă. Cam 8 ani am păstorit
o mică editură, apoi am rătăcit câțiva ani buni (vorba
vine „buni”, au fost groaznici) până când m-am reîn-
tors în presă.

Acum sunt redactor la revista „Avantaje”,
unde, din când în când, am parte de satisfacții
parțiale pentru care trebuie să lupt cu toate mijloacele
împotriva concepției dăunătoare că publicului trebuie
să-i dat marfă proastă și ușoară, ca să nu-l soliciți in-
telectual. GREȘIT!! Dar despre asta, nu-i locul aici.

Mihaela Serea
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Despre şcoală, oameni şi cărţi
Mihaela Serea 

Cravata în deşert
„La ce-mi foloseşte...?” Dacă nu ţi-ai pus

niciodată întrebarea aceasta, înseamnă că te-ai născut
înţelept, ceea ce n-ar fi normal. Ştii povestea cu călă-
torul însetat care străbate deşertul sperând disperat să
capete un strop de apă? Întâlneşte un beduin, cere apă,
dar beduinul e un negustor care vrea doar să-i vândă o
cravată. „La ce mi-ar folosi o cravată în mijlocul de-
şertului?” l-ar întreba, dacă gura lui uscată ar putea
rosti cuvintele. Mai încolo, o oază cu un hotel în care
ar putea găsi apă, dar nu este primit pentru că... nu are
cravată!

Orice lucru pe care îl înveţi îţi va folosi cu si-
guranţă la ceva. Ce clişeu! Frumuseţea vieţii constă în
faptul că, de la un timp, clişeele prind viaţă, capătă
sens. Se poate întâmpla când te aştepţi mai puţin – şi
asta e frumos, chiar dacă uneori doare.

Obiectivează!
Este un concept cu care se operează mult în

unele tipuri de psihoterapie. Intuitiv, l-am dibuit de
mult, de pe vremea în care luăm o notă proastă şi-mi
dezechilibram media, sau când făceam câte o nefăcută
şi toată suflarea adultă urma să mă judece şi să mă exe-
cute: profesori, părinţi, rude, vecini... Atunci mă deta-
şam de mine şi mă priveam ca pe un personaj dintr-o
carte căruia i se întâmplă cutare şi cutare lucru... Pri-
vită aşa, din afară, aveam revelaţia faptului că exist,
că trăiesc, că sunt adevărată în mod obiectiv şi nu doar
în mine însămi, cum mă temeam adesea. Şi mi-era mai
uşor, mi-era aproape plăcut să trec prin toate. Şi nu mă
mai dispreţuiam pentru eşecuri şi nu mă mai temeam.
Acesta era, deja, rodul dat în pârg al multelor mele lec-
turi, al prieteniei trainice pe care o legasem cu perso-
najele. Nu, oamenii nu trebuie să fie perfecţi – ar fi un
dezastru, am fi ca nişte borgi. Nici furnicile nu sunt
identice, precis! Mă întreb dacă organismele unicelu-
lare sunt identice – precis că nu. Avem dreptul să gre-
şim, să ratăm, să ne îndoim. Dar avem şi datoria să
evoluăm.

Suma unghiurilor unui triunghi
Relaţia mea cu matematică a fost ca o dragoste

neîmplinită. Din clasa a X-a am stat în prima bancă,
pe rândul din mijloc – sub nasul profesorilor, aş spune.
Făceam, probabil, nişte ochi mari şi deseori mă sur-
prindeam cu gura deschisă... dar degeaba! Încet-încet,
rămâneam pe dinafară, nu mai înţelegeam nimic, min-
tea mea nu putea procesa. Eram ca o Cenuşăreasă care
nu găsea intrarea în sala de bal. (Cum am trecut clasă
şi cum am terminat liceul? Este un secret pe care o să
ţi-l spun altădată.)

Dar puţinul pe care l-am înţeles şi l-am reţinut
din matematică stă undeva, la baza tuturor teoriilor pe
care mi le-am dezvoltat în minte de-a lungul anilor.
Oricum ai desena un triunghi, oricât ai trage de laturile
lui şi i-ai ţuguia vârfurile, în final, suma unghiurilor
lui va fi aceeaşi. Pentru că triunghiul este închis, este
gata şi este perfect, dar de o perfecţiune dinamică, în
infinite posibilităţi. Nu e frumos? Iar asta m-a ajutat
să înţeleg că adevărul are o infinitate de feţe, că nu tre-
buie să mă cramponez de o idee, că nu trebuie să cer
tuturor să fie de acord cu mine, ci mai degrabă să mă
bucur de fiecare faţă nouă a adevărului pe care cineva,
oricine, mi-o revelează.

Nu râde de mine, am mai reţinut din matema-
tică şi alte lucruri. Cum poate o ecuaţie să se trans-
forme pe tablă într-o curbă, sau – fascinant! – Cum se
poate face un produs cartezian, ca şi cum ai gândi cu
mai multe minţi deodată, în mai multe realităţi coexis-
tente. Matematica este cea mai pură poezie.

Nu contează atât ce eşti, cât ce devii. De la „Ana are mere”, până la masterate, doctorate şi
premii internaţionale, e drum lung. Ca să-l poţi face, trebuie să te sprijini pe cel puţin trei lucruri:
cartea, cărţile şi oamenii.

grafica: Alexandra Olteanu
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Interesant este că am cules cele mai înţelepte

vorbe nu de la profesorii mei dintr-o generaţie de aur,
care au ştiut să-mi sădească în minte istorie, geografie
şi câte altele, aşa încât să şi rămână, spre mirarea de
azi a multora, ci de la unii dintre acei ingineri care ne
predau materii tehnice în epoca industrială a liceului.
„Nu contează cât înveţi, nici ce anume înveţi. Con-
tează cât prelucrează mintea ta din toate acestea şi, mai
ales, ce poate ea să creeze pe baza a ceea ce a acumulat
şi a prelucrat.” Asta ne-a spus inginerul Petroianu, un
om excentric, fără doar şi poate, foarte înalt, care mer-
gea săltat şi îşi arunca boem freza cu o mişcare amplă
din cap. Au trecut 33 de ani peste vorba aceasta şi nu
au reuşit s-o acopere. E mereu la lumină şi nu cred că
trece un an fără s-o amintesc, dimpreună cu sursa ei
surprinzătoare.

„Şi ai văzut că toate trec?” mi-a spus într-o zi,
după ce terminasem liceul, inginerul Nechita, care ne
predase şi el nu-ştiu-ce-motoare-minunate. Asta era!
Îmi mai lipsea o cheiţă mică dar foarte importantă în
drumul meu anevoios spre libertatea spirituală. Acum

le aveam pe toate: obiectivarea, evoluţia, dinamica: să
te detaşezi, să prelucrezi totul cu mintea ta, să mergi
mereu mai departe. Şi printre acestea, un ocean de sen-
timente care să le ţină legate împreună.

Sfatul meu?
Chiar dacă nu poţi să studiezi din scoarţă în

scoarţă toate materiile – pentru că, ştiu, în continuare
programele sunt nerealiste şi exced capacitatea unui
om normal – fii acolo cu toată mintea şi tot sufletul.
Ascultă-l pe profesor şi nu-l confunda cu materia pe
care o predă. Este mult mai mult de atât: este un om!

Chiar dacă nu pare un om deschis, priveşte-l şi
ascultă-l cu răbdare. Orice om e ca o carte – buchi-
seşte-l, citeşte-l printre rânduri, imaginează-ţi ceea ce
nu-ţi spune. Să ai pentru cincizeci de minute un om
care se răsfoieşte pentru tine este o şansă pe care, dacă
o iroseşti, mai târziu s-ar putea să n-o mai poţi recu-
pera. Pune un semn şi întreabă – e tot ce-şi doreşte.
Nu pune la suflet dacă-ţi dă o notă mică. Notele trec,
oamenii rămân.

A te modela pe tine prin filosofie.
Cazul Epicur

Vasile Chiper
Motto: “Nici în tinereţe nu trebuie cineva să evite a se ocupa de filosofie şi nici când ajunge

la bătrâneţe să se sature de a filosofa, căci nicio vârstă nu este prea timpurie sau prea târzie pentru
sănătatea sufletului. Cel ce spune că timpul pentru studierea filosofiei nu a sosit încă sau că a trecut
este asemenea celui care spune că timpul fericirii nu e încă sosit sau că s-a dus. De aceea, amândoi,
şi tânărul şi bătrânul, trebuie să caute înţelepciunea. Cel de-al doilea pentru ca înaintând în bătrâneţe
să se simtă tânăr graţie amintirii celor trecute, iar primul că să fie tânăr şi bătrân totodată prin lipsa
sa de teamă pentru cele ce vor veni. Astfel trebuie să ne îndeletnicim cu lucrurile care ne dau fericirea,
căci dacă le dobândim, avem tot ce ne trebuie, iar dacă ne lipsesc, toate acţiunile noastre sunt îndrep-
tate spre obţinerea ei.”

“CNU nu e un liceu, CNU e un stil de viaţă.”

Epicur, care a trăit între 341-270 înainte de
Hristos, este un filosof extrem de popular în epocă şi
după moartea sa. Posteritatea sa este extrem de bogată.
A fost proclamat încă din timpul vieţii ca fiind salva-
tor, soter, mântuitor, titlu pe care l-a primit şi Iisus
Hristos mai târziu, la 300 de ani după el. Epicur a trăit
într-o perioadă nu prea fericită. Se manifesta atunci
dezintegrarea lumii antice, criza cetăţii, dar a găsit o
soluţie personală pentru depăşirea dificultăţilor lumii
în care trăia: făurirea de sine prin filosofie. Trebuie să
spunem că el a pornit în viaţă sub auspicii nu foarte
favorabile. Era de origine foarte modestă. Mama sa
era un fel de vrăjitoare, mergea cu ea prin sate ca să

citească incantaţii de purificare şi împreună cu tatăl
său preda scrisul şi cititul în şcoală pentru un salariu
derizoriu (sună foarte actuală treaba aceasta). A trăit
în Samos, într-o insulă, deşi era cetăţean atenian, însă
Atena avea o politică: îi trimitea în străinătate pe ce-
tăţenii săraci, iar familia lui Epicur era o astfel de fa-
milie, marginală, săracă, la periferia societăţii
ateniene. De altfel, Epicur revine la majorat în cetate
ca să-şi exercite stagiul miliar şi după aceea, bineînţe-
les, datorită eredităţii sale, devine un profesor şi des-
chide o şcoală. Şcoala să s-a numit “Grădină”. Aceasta
a funcţionat încontinuu în Atena din 307 î.Hr. şi până
în 529 d.Hr. când a fost desfiinţată de împăratul
Iustinian. Practic, e vorba de 800 de ani de istorie a
unei instituţii de învăţământ, care a avut un prestigiu
extraordinar şi care s-a impus ca un element, ca o
şcoală de succes, în toată lumea mediteraneană. 
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Revin, Epicur era un salvator, un soter, ca şi
Iisus Hristos. Iisus Hristos are în Matei, capitolul 24,
versetul 10: “Nu vă temeţi”. Apare şi le spune aposto-
lilor “nu vă temeţi, nu vă temeţi de moarte. Eu am
murit şi se poate depăşi moartea”. La fel şi Epicur este
un soter, pentru că toată filosofia sa este o luptă împo-
triva fricii. Şi toată filosofia sa pleacă de la ideea că
omul înfricoşat nu poate fi fericit, că cea mai mare
frână împotriva fericirii umane este frica. Şi atunci
Epicur luptă împotriva fricii. Soluţia sa filosofică este
aşa numitul tetrapharmakon, adică împătritul leac,
cvadruplu remediu, care cuprinde patru soluţii. În pri-
mul rând, nu e nimic de ştiut despre moarte, atâta timp
cât trăim, moartea nu este, când moartea vine, noi nu
mai suntem, aşa că trebuie să ne concentrăm asupra
vieţii, să ignorăm moartea. Frica de moarte nu are ni-
ciun temei şi, ca atare, ar trebui să ne concentrăm asu-
pra vieţii. A doua soluţie este: nu e nimic de ştiut
despre zei. Toate poveştile cu zei sunt false, ne asigură
Epicur. De fapt, zeii trăiesc în nişte intermundii, sus-
pendaţi între cer şi pământ, însă sunt nişte fiinţe feri-
cite, eterne, suficiente sieşi, care nu au niciun interes
în ceea ce ne priveşte. Noi, pur şi simplu, suntem nişte
gâze lipsite de importanţă şi atunci noi nu trebuie să
ne speriem de zei, zeii sunt inofensivi, au preocupările
lor care ţin de fericirea lor şi ca atare, nu trebuie să ne
înfricoşăm de zei. A treia sursă de frică este boala şi el
susţine că durerea poate fi suportată, că există o durere

acută în primul moment când te străfulgeră o durere,
pentru ca după aceea ea să se estompeze, şi până la
urmă este posibil să trăieşti chiar bolnav. De altfel,
Epicur era o colecţie de boli, un tip foarte şubred,
foarte pipernicit, cu boli cumplite şi care totuşi a trăit
până la 72 de ani. Mai departe, a patra soluţie a lui
Epicur este fericirea. Există fericirea. Ea primeşte de-
numirea de ataraxie, asta însemnând absenţa durerii
din trup şi a tulburării din suflet. Cu alte cuvinte, Epi-
cur ne spune să ne bucurăm de viaţă, să fim capabili
să acceptăm şi să primim cu gratitudine, să jubilăm
atunci când în anumite momente ale vieţii scăpăm de
durere. Din momentul în care dispare durerea din trup
şi când cultivi o anumită seninătate filosofică, e posibil
să atingi o fericire filosofică, care este foarte apropiată
de starea zeilor impasibili, care trăiesc acolo, în înaltul,
şi care ajung la o stare de fericire eternă, de neatins.

Mai trebuie să adaug că Epicur a găsit o soluţie
pentru a rezolva treburile acestea. Soluţia aceasta con-
stă în dietetica şi aritmetica dorinţelor, deci există doar
dorinţe naturale şi necesare, de exemplu dorinţe care
ţin de hrană şi băutură, pâinea şi apa sunt suficiente
înţeleptului ca să subziste şi ca să atingă starea de ata-
raxie. Nu trebuie mai mult. Există dorinţe naturale şi
non necesare. Există alte dorinţe nenaturale şi non ne-
cesare, cum ar fi de exemplu dorinţa de putere, de
avere, de influenţă, de glorie ş.a.m.d. Înţeleptul trebuie
să ocolească toate treburile acestea, să se mulţumească
cu ceea ce ţine de elementar, esenţial pentru supravie-
ţuire şi să-şi dedice toate eforturile pentru autoperfec-
ţionare, pentru a atinge starea de ataraxie. E vorba aici
despre un hedonism ascetic, adică o orientare către
plăceri dintr-o perspectivă a unui ins care cultivă o au-
toperfecţionare prin asceză, prin exerciţii spirituale
precum postul, meditaţia, discuţiile filosofice şi aşa
mai departe. Toate chestiile acestea se întâmpla în ca-
drul “Grădinii”. În acea şcoală, în care trăiesc laolaltă
un grup de prieteni, Epicur este profesorul lor, iar toţi
ceilalţi sunt prietenii lui, discipolii lui. Între discipoli
se află şi femei, dar se află şi sclavii lui Epicur. De alt-
fel, el are grijă să îi elibereze la moartea sa şi aflăm că
a existat şi un sclav foarte dotat pentru filosofie, unul
Mys, şoarece, care a primit de la Epicur libertatea.

Epicurismul a trezit un interes extraordinar
într-o lume aflată în disoluţie. Ne gândim la Atena
epocii respective care era într-o criză cumplită. Atena
fusese învinsă în Bătălia de la Keroneea, devenise o
cetate marginală în imperiul lui Alexandru Macedon
şi apoi, după moartea lui, a fost din nou obiect de dis-
pută între urmaşii, diadohii, lui Alexandru. Era până
la urmă un târg de mână a treia decăzut, aflat la mar-
ginea unui imperiu, într-o lume în care nu mai erau de-
buşee. Era o criză endemică de locuri de muncă,
oamenii nu aveau perspective şi totul se prăbuşea în
lumea aceasta şi atunci Epicur, în “Grădina” sa reali-
zează o operaţie de salvare a demnităţii umane: oa-
meni care trăiesc frugal, care trăiesc auster, într-o
“Grădină”, cultivând filosofia ca o modalitate de sal-
vare într-o lume care se prăbuşeşte.

Mai trebuie să mai vorbesc despre posteritatea
lui Epicur şi m-aş referi la un moment. În 79 î.Hr. are

fotografie: Iulia Plăiașu
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Campagna, Italia, mai exact Pompei şi Herculanum,
sunt acoperite de lavă, de depuneri de noroi ş.a.m.d.
Pană în secolul XVIII, nişte muncitori sapă o fântână
pentru a găsi apă şi în fundul fântânii aceleia desco-
peră nişte statui de bronz. Până la urmă se fac săpături
să descopere Herculanum şi acolo se descoperă o vilă
extraordinar de interesantă. Se cheamă Vila Papirusu-
rilor. Şi în vila aceea se găsesc 1800 de papirusuri, o
cantitate uriaşă. Era o vilă împodobită cu statui, cu pic-
turi murale ş.a.m.d. S-a constatat că era vila lui Lucius
Calpurnius Piso, consul roman şi tatăl Calpurniei, soţia
lui Cezar. E celebru visul Calpurniei înainte de a fi asa-
sinat Cezar. În noaptea cu pricina, Calpurnia a avut un
vis şi i-a atras atenţia soţului: “nu te duce că te asasi-
nează. Am visat.” şi până la urmă nu a ascultat-o, s-a
dus şi a fost asasinat. Socrul lui Cezar era un epicureu,
avea o vilă în care îl instalase pe consilierul său filo-
sofic, un tip numit Philodem din Gadara, un tip de ori-
gine siriană care era un discipol al lui Epicur şi de la
care ne-au rămas papirusurile acelea (1800), în care
găsim foarte multe informaţii despre Epicur (a scris
enorm, 300 suluri; din opera sa, nu au rămas decât
fragmente; din “Diogene Laertios” există 3 scrisori.
Există de asemenea nişte maxime şi până la urmă s-
au mai regăsit nişte texte în poezia latină, în “De
Rerum Natura” a lui Titus Lucretius Carus, dar există
şi manuscrisele, papirusurile care au fost găsite la
Herculanum)

Care era concepţia lui Philodem din Gadara
(care îl continuă pe Epicur)?

Filosofia reprezenta medicina, o terapie a su-
fletului, prin care se realizează edificarea sinelui, scrie-
rea şi confecţionarea propriei identităţi, ca şi cum ar
fi o operă de artă. Mijlocul ar fi buna întrebuinţare a
timpului. Se aduce un elogiu plăcerii de a trăi, jubila-
rea prieteniei, meselor în comun. E vorba despre o va-
riantă de hedonism care a înflorit în Campagna. Apoi
a venit erupţia, toată această bibliotecă a lui Filodem
a fost acoperită de lavă şi de noroiul revărsat din
Vezuviu şi a rămas ca o capsulă în timp care ne aduce
la iveală influenţa extraordinară a lui Epicur în lumea
romană (la 200-300 ani
după moartea lui). Dar
m-aş mai referi la un mo-
ment, şi anume la 120
d.Hr, în Asia Mică, în
Licia, s-a descoperit
(construit) inscripţia de la
Oinoanda. Aceasta era o
cetate şi acolo un ins pe
nume Diogene a cheltuit
o sumă imensă (era foarte
bogat) şi a construit un
zid. Imaginaţi-vă că e
vorba de un zid de 80m
lungime, de 4m înălţime
şi de o grosime de un
metru (zid de piatră) pe
care au fost gravate 120
de coloane cu inscripţii.

Aici Diogene se adresează trecătorilor. Zidul acesta e
instalat într-un portic, un loc deschis unde se plimbau
oamenii, iar toată inscripţia aceasta era realizată în
scopul de a-i converti la filosofie pe trecătorii din
Oinoanda. Zice la un moment dat:” Majoritatea oame-
nilor se îmbolnăvesc ca într-o epidemie de falsă opi-
nie.” Şi el îşi propune să îi salveze, să îi smulgă din
falsă opinie, din această existenţă cu ochii închişi, din
această orbire intelectuală. Până la urmă, el spune
“Dacă unul sau doi sau trei sau mai mulţi dintre oa-
menii aceştia vor fi convertiţi prin acest efort al meu
tot zidul merită tot efortul.” Aş mai vrea să adaug că
zidul nu a rămas în picioare. La scurt timp, a fost de-
molat şi pietrele au fost folosite pentru fortificarea ora-
şului sau pentru construirea unei fântâni. Apoi, au
început arheologii, în sec XIX, să dezgroape rămăşi-
ţele din Oinoanda şi au găsit pietre din zid. Până la
urmă au fost recuperate cam 80% din inscripţii. Dar
iată că şi prietenul nostru din Oinoanda, Diogene, îşi
propune în chestia aceasta o utopie epicuriană, o
“Grădină” universală. Să transformăm toată lumea
într-o “Grădină” a lui Epicur. Viaţa zeilor să fie reali-
zată pe Pământ prin şi pentru oameni. Zeii devin mo-
delul etic: “A gândi “Grădina” ca un model comunitar
pentru întreaga societate.”. 

Şi acum, aş vrea să vă spun un punct de vedere
personal. Cred că “Grădina” lui Epicur nu a dispărut.
Cred că ea se desfăşoară chiar aici, în liceul nostru, că
pentru mine personal, şi sper că şi unii dintre colegii
mei şi elevii mei să împărtăşească acest punct de ve-
dere, şcoala noastră, liceul nostru, reprezintă o formă
de manifestare mai timidă, mai palidă a “Grădinii” lui
Epicur. E un loc unde practicăm filosofia, unde se des-
făşoară o vie şi intensă activitate culturală şi spirituală,
unde înfloreşte prietenia, apar şi mesele în comun şi
până la urmă autorii textului acela, al imnului, au drep-
tate când spun:” CNU nu-i un liceu, CNU-i un stil de
viaţa!”. Şi mai spune imnul “Însă tu nu o să înţelegi
niciodată asta, dacă nu eşti unirist şi tu”.

grafica: Alexandra Boldeanu



68 REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

DEBUT

Cosmin Brehoi
Tăietura 

prea multe insomnii
prea multe timpuri mâncate de molii
în dulapul zeului clipei
prea multe lacrimi de ruşine
prea mult dulce şi senzaţia din orificiul cardiac
când bei prea multă cafea
prea multe versuri ce-ncep cu prea mult
simulând un poem enumeraţie
sfârşind tragic într-un poem tăietură
prea mult suflu tăiat
aer rarefiat la înălţimile ideii
prea multe maimuţe în descendenţa mea
de ce nu ard, lăsaţi-mă să ard
îmi învârt în dublă elice, helicoidal 
(model de ADN)

Reality-check

cum ar fi dacă ţi-aş zice că
masa mea de scris este de fapt
o pereche de genunchi înveliţi
ai crede poate că n-am o masă
şi poate ai avea
Dreptate
poate nu îţi scriu aceste rânduri de fapt
şi tu nu le vezi, poate visăm amândoi
poate Totul e de fapt un vis
sunt în mod lucid înjugat ca bou de povară la carul lui Hypnos
sau sunt eu însumi Hypnos

Intersecție

n-ai de unde să ştii
dar eu te căutam în fiecare alimentară
şi zăboveam
în faţa unor vise de plastic chinezesc
şi mama n-a vrut niciodată să mă care
în căruciorul ăla mare
hai, aveam loc, nu cumpăra mare lucru
de parcă n-am bani e o scuză
aş fi zburat printre lactate ignorând timpul
şi babele şi moşnegii comunişti care m-ar fi snopit
şi pe ea, şoferiţa destinului meu
n-ai de unde să ştii
dar adolescent te aşteptam mereu la
randevu secret la raionul cu
pâinea cea de toate zilele
n-ai de unde să ştii, n-ai apărut niciodată
dar lipsa ta mi-a umplut stomacul şi nopţile
copilăria
n-ai de unde

Halucinații la alegere 

viziunea unor ciorapi găuriţi
dureri de dinţi
sărăcia şi golul spiritual se umplu
cu căldură primăvăratică
şi zâmbetul unei icoane
zbor deasupra unor ani oarecare,
copaci cu cuiburi de cuci răzvrătiţi
cu aripi de ceară
se sinucid când mă văd, palid
ca un teren arid
rodul îmi este sincretismul
unui segment spiritual aurit
dar spoit
cu cerneală de provenienţă obscură

Poezia unui adolescent cu o formație inte-
lectuală deosebită, a unui mare cititor pentru care
lectura este un mod de existență și de
cunoaștere . prof. Crina Capotă

grafica: Carla Nicolaș



REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

DEBUT

Statuia lui Pompei
Încă se mai observa pata. Își pierduse roșul sta-

cojiu, dar așa, imortalizată în gheață și imprimată per-
manent ca un petic negricios pe treptele din piatră,
perpetua amintirea unui fapt incert. Să fi alunecat din
neatenție și totul să fi fost doar un accident? Sau să fi
fost împinsă?

Pe șira spinării mi se cățără - pentru prima dată
de când ne proptisem una lângă alta pe prima treaptă
de sus a scărilor - un fior diferit față de cele anterioare
lui. Pentru o clipă mi se păru că toate vertebrele s-au
ciocnit rând pe rând ca într-un xilofon și că sunetul
ce-mi țiuia neobișnuit în urechi era altceva decât un
acces de tuse. Auzi la mine, incertitudine!

Crezi că aici e locul cel mai bun pentru o criză
de isterie? grăi o voce monotonă, lipsită de culoare, la
fel ca vremea de primăvară fragedă, demnă mai de-
grabă de versurile lui Bacovia. 

De n-aș fi petrecut ani de zile descifrându-i
nuanțele subtile, vocea cu tentă alto a Elenei nu mi-ar
fi pus o presupusă întrebare. Chiar și acum nu puteam
să știu cu certitudine dacă nu intenționase, de fapt, să
folosească un ton enunțiativ, dar eram mai aproape
decât oricine de cea mai verosimilă constatare.

„Dormeau adânc sicriele de plumb,/ Și flori de
plumb și funerar veștmânt/ Stam singur în cavou… și
era vânt…/ Și scârțâiau coroanele de plumb.” recită
placid prima strofă din „Plumb”, cuvintele tăind aerul
stătut cu o gentilețe fluidă, înghițite mai apoi de vocile
care-și șopteau șuierător la baza treptelor. 

Perspicacitatea şi misterul au fost primele lu-
cruri pe care le-am remarcat la Elena, pe lângă ochii
măslinii, ce nu-și pierd niciodată pelicula fină de ceață
care îi acoperă, proiectând perpetua nesiguranță.
Acum, privirea-i sfredelitoare arunca sulițe peste mar-
ginea cărții învelită într-o pagină de ziar către grupul
ce se cuibărise lângă balustradă.

Nu a fost un accident și o știm amândouă.
Mara a împins-o pe Diana. Era iarnă, dar nu și gheață.
Nici măcar nu apucase să ningă. De ce te minți? De
ce ți-e frică? îmi spuse, fiind neafectată de prezența
alaiului Marei.

Știa de ce mi-e frică. Știa de ce trupul meu se
învățase deja să-și suprime dorința de a scrâșni din
dinți atât de puternic încât puteam să simt scântei dan-
sând pe limbă. Și poate de aceea nu se arătă surprinsă
când am privit-o fugitiv, fără să întorc capul de la pata
de pe trepte, doar ca să-i transmit un scurt mesaj:
Cruță-mă!

Mai ții minte ziua aceea? Pe Victoria deja o ex-
pediaseră. Cine știe de când plănuiau să-i facă vânt?
Totuși, n-au fost zgârcite, n-au precupețit niciun efort.

Din trei au rămas două. Mai puține, dar parcă tot prea
multe. Ziua aceea a fost doar un pretext. Ți-am spus
de atunci: ”ALEA IACTA EST”, zise molcom, deja
coborând alene.

În timp ce se îndepărta, privirea-mi zăbovi mo-
mentan peste umărul ei, mai exact pe una din paginile
cărții. Nici nu schițase un gest tentativ de a o închide.
Oricât aș fi mijit ochii, imaginea printată pe pagina în-
gălbenită de timp refuza să se clarifice. 

Elena se opri imediat ce ajunse jos, încă absor-
bită de lectură. Grupul de elevi se despărți ca apele
Mării Roșii în fața lui Moise, analogie care m-ar fi
făcut să râd dacă n-ar fi fost tratată ca un bolnav de
lepră. Elena își văzu liniștită de drum, impasibilă la
cei din jur, lăsându-mă pradă gândurilor care abia
așteptau să se înfrupte.

Mai mult ca sigur că îmi aminteam ziua aceea.
Și acum puteam simți gustul fierii în gură și senzația
neplăcută de déjà-vu. Era jumătatea lunii noiembrie.
O zi de marți care se anunța a fi ca oricare alta.
Clopoțelul anunțase de câteva minute bune începutul
primei ore și profesoara făcuse de ceva timp prezența.
Eu și Elena ne așezasem comod exact în banca din
centrul clasei și ne începusem nederanjate jocul.

Monica Violeta David

Inițial, fața ei îmi trăda echilibrul, retragere și rațional, văzând deci, în scriitura ei tema trădării
inspirată din scrierile istorice din perioada antichității: detașarea geniului, deci postura romantică.

prof. Cristina Chiriac
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grafica: Mihaela Starueala



- Nero! Tu ai fi Nero! proclamă nemiloasă
Elena, înghiontindu-mă neîncetat cu degetul în coaste.

- Serios? Cred că glumești! îi spusesem agitată,
imitându-i gestul supărător.

- Bine, m-ai prins! Nero nu ți se potrivește, dar
să știi că nici Caligula nu e departe. Dacă stau să mă
gândesc, cred că știu cine ai putea fi. Stai numai să îmi
amintesc... șopti, preocupată brusc de punctul negru
neidentificat de pe tavan.

- Fie cum vrei tu, dar ție nu ți se potrivește Im-
periul. Aș spune că tu ai fi Pitia, Oracolul din Delfi,
afirm încrezătoare, un rânjet plin de satisfacție contu-
rându-mi-se lent pe buze.

Elena fu gata să-mi răspundă cu o replică fără
doar şi poate usturătoare, când ușa sălii de clasă se lovi
puternic de perete. Mara intră în clasă, ne privi pe rând
în ochi și nici nu se preocupă de profesoara înlemnită
pe scaunul de la catedră.

Se aplecă peste banca Dianei, care se așezase
cât mai aproape de catedră și era tot mai obedientă față
de profesori încă de când era nevoită să-și
îmbunătățească performanțele școlare.

- Cine te crezi? strigă Diana, privind-o sfidă-
tore pe Mara.

- Cu siguranță nu tu și nici Veronica, chicoti
Mara, o grimasă malițioasă schimonosindu-i chipul.

Simțeam că aerul încearcă să mă sufoce și pi-
cioarele îmi tremurau necontrolat, bătând un cântec
frenetic pe parchetul prăfuit. Nu mai știam de mine și
presiunea sângelui din urechi crescuse îngrijorător.

Următorul lucru pe care mintea mea îl înregis-
trează e chipul îndurerat al  Dianei care realizează că
oriunde s-ar uita va găsi numai trădare. Nimeni nu i
s-a alăturat împotriva Marei, nici măcar profesoara
care era, brusc, de negăsit.

În săptămânile care au urmat Diana a fost izo-
lată şi chiar prigonită, domnia Marei luând amploare.
Toate au trecut într-o manieră grețos de firească, actul
calvarului unui suflet golit de speranță, jucat într-o
versiune aberant de banală și, îndrăznesc să spun, prea
aproape de pretențiile lui Nemesis. 

Până la urmă tragedia își cere tributul și Diana
l-a plătit vărsându-și sângele pe treptele de la intrarea
elevilor într-o primă zi de decembrie. Cauzele care au
provocat traumatismul cranian - peste a cărui dovadă
acoperită a doua zi cu gheață și zăpadă s-a călcat cu
nepăsare - au rămas un mister, întrucât Diana a refuzat
vehement să vorbească despre ce s-a întâmplat. Și
totuși, eu și Elena vom ști mereu adevărul.

- Uite-o! strigă Bogdan, bun confident al
Marei.

Strigătul lui îmi atrase atenția, care se îndreptă
fără impedimente către fata ce tocmai sărise gardul
școlii și urma să intre în umbra proiectată de clădirea
dreptunghiulară ce parcă stătea să se prăbușească.

Printre norii plumburii se ivise discul galben
al Soarelui, dar mie tot continua sa-mi fie frig şi pi-
cioarele încă refuzau să se miște. Aveam aceeași
senzație de greață ca în ziua fatidică, dar nu-mi puteam
desprinde tălpile încălțărilor de pe piatra rigidă.

Mara, înconjurată de alaiul ce nu contenea s-o
asalteze cu întrebări, pusese primii pași pe treptele
acoperite de gheață. Leon, bun prieten cu Bogdan, se
repezi după ea și o prinse de spatele hainei descheiate.
Insistând să o oblige să explice de ce întârziase, acesta
continuă să tragă de haină, reușind chiar să o dea jos
de pe umărul stâng.

- Ce vreți?! se răsti Mara, lovindu-l pe Leon
peste mănă printr-o smucitură violentă.

- Să vorbim cu tine și atâta tot! îi strigară Bog-
dan si Marius, împingând-o ușor de umeri.

Și atât a fost de ajuns. Mara se dezechilibră și
mai apucă să icnească ascuțit înainte ca fruntea ei să
se izbească de aceleași trepte de care se lovise Diana.
Sânge roșu împrospătă pata care acum creștea în
proporții, substanța rubinie colorând luciul gheții cu
râuri aburinde.

Alaiul plecase în mare grabă, lăsând-o pe Mara
întinsă peste trepte. Și eu tot încremenită locului am
rămas, până ce sunetul unor pași ezitanți și al unui
obiect atingând pământul mă anunțase că nu eram sin-
gura care privise spectacolul și era incapabilă să pără-
sească locul faptei.

„Voi, ochi reci din piatră, priviți nepăsători
cum petale de roșeață îneacă zdruncinate sorți. Piedes-
talul de pământ te leagă, dar sufletul bate în ale Infer-
nului porți și pe pielea albă-ngheață cuvintele din
cărți”, așa grăise oracolul luându-mă de mâini, aceeași
carte învelită într-o pagină de ziar zăcând pe prima
treaptă pe care fusese abandonată.

Mai știi tu, Elena, că ai uitat să-mi spui cine
eram eu? Ei bine, eu am fost statuia lui Pompei.
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Beatrice Maria Alexandrescu
Fântâna cu sânge

Fântâna cu sânge a trecutului,
nesecată,
Univers în secetă,
Inima cerului seacă de moarte;
Ploaia cu sânge din gâtul Raiului sau iadului
Prin venele spaţiului
Şi antitimpului.

Lumea e o arteră care explodează.
Un văl de sânge lin şi limpede,
cine ia găleata din fântână,
cine forează peste ani?

Alţii sunt inimi care explodează
şi aşa se naşte
fântâna de sânge,
care nu seacă niciodată.
Pentru că nu există niciun pansament
pentru aşa ceva,
pentru că sângele este o resursă inepuizabilă 
în această lume.
Înlocuieşte şi soarele, şi plumbul,
munte de sânge.

Cine nu poate să poarte în piatră
sărutul-sânge
să nu picteze cerul cu
explozia din el.
Sau cine poate.

Când o să se termine apa,
Nu va mai rămâne decât
sângele coagulat al unui trecut al dorinţelor
şi nimeni nu se va mai putea spăla
de păcate.
Eu sunt sânge.
fereastră de sânge,
nebuloasă de sânge.
Praful de sânge,
meduza de sânge.

Purtarea de sine

Pasărea, purtându-se pe sine,
Fluturele, purtându-se pe sine,
Praful, ducându-se pe sine.
Pământul, părând că se poartă pe sine.
Ceaţa, roua purtându-se…

Sângele, curgând contra timpului,
purtându-se pe sine.

Înflorirea

Cămila, oaza,
setea potolită
bea
şi merele din cocoaşă
îşi încep viaţa.

grafica: Valeria D
ogaru
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Dă-mi, Doamne, primăveri 
și-Ți voi da cuvinte

Eu nu sunt Dumnezeu.
Eu doar strig la cer.
Până și nașterea mi-a fost 
un etern ecou după primăveri:
”Dă-mi, Doamne, primăveri
și-Ți voi da cuvinte!”

La fiecare strigăt îmi crește
aripă ovală din ciot de suflet.
Ea se înalță pe bolta cerească -
Îl caută.
Crește în fiecare zi 
tot mai mult,
încât
mi-e teamă că o să rămân
o aripă care va striga 
în eternitate
după primăveri de negăsit.

Azi suspin în mine.
Aștept
să rămân doar o aripă
în Calea Lactee, dar...

Aripa-mi devine copac
la poarta Paradisului
se-mbrățișează îngeri printre ramuri;
Dumnezeu zâmbește.

Mi se-ntoarce aripa pe pământ,
se-ntoarce în mine,
devine cuvânt.
Nu-i mai e începutul un ciot,
e ploaie de lumină.

Îl surprind pe Dumnezeu zâmbind.
Îi strig:
”Mi-ai dat, Doamne, Cuvântul,
O să-Ți scriu o primăvară!”

Fac poem din tine

Nu o să te iubesc decât
atunci când vei deveni
cuvânt.
Nu o să te iubesc decât 
atunci când voi renunța la toate epitetele,
comparațiile și enumerațiile din lume
și voi face răsărit din sufletul tău.
Nu o să te iubesc decât 
atunci când din ochii tăi
vor înflori copaci de 
cuvinte pe care le voi scrie-n mine.
Nu o să te iubesc decât
atunci când vei deveni
centrul universului meu:
cuvânt.
Și-atunci voi scrie un poem
ce va-ncepe cu tine.

grafica: Iulia Plăiașu REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44
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... și azi singur trebuie să-nvăț 
să renasc.

Mama m-a născut cu greu:
în ea se zbăteau toate 
apusurile și răsăriturile
ce nu-și mai găseau culcuș 
în mine;
i se scurgeau prin vene,
prin artere și prin capilare.
O durea apusul sângerând
dintre plămâni.

Mama a luptat din greu cu toate
mările și oceanele care-și izbeau
valurile de țărmurile inimii ei,
căci în mine nu mai încăpeau.

Pe mama a înțepat-o miocardul
când nu am mai avut deloc spațiu
în mine;
crescuse ciotul de aripă și se-ntinsese
până în centrul inimii ei.

Mama a strigat când s-a apropiat
clipa nașterii,
și-a atins pântecul și mi-a simțit, 
în sfârșit,
cuvântul.

Azi lupt singur cu toate răsăriturile
și-apusurile și mările și oceanele
și cioturile de aripi mereu crescând
care îmi înțeapă miocardul, se izbesc 
de țărmurile inimii și,
în toate mările mele nebune,
caut 
de fiecare dată
cuvântul cu care
mama m-a născut.

Mama m-a învățat să mă nasc
și azi singur trebuie să-nvăț
să renasc.

De întâi aprilie

De întâi aprilie i-am propus un joc:
”Hai să ne îmblânzim fluturii!”
Noi nu aveam niciodată fluturi în stomac.
Ai noștri erau agățați de suflet
și se zbăteau între vertebrele noastre.

De întâi aprilie i-am propus
să ne îmblânzim fluturii,
eu pe-ai lui,
el pe-ai mei, 
fluturii noștri aveau să danseze
în miez de primăvară.

Ne-am atins atunci sufletele,
eu pe-al lui,
el pe-al meu.
Timpul a stat pe loc.

Ne-au evadat fluturii – nebunii! –
ai lui printre vertebrele mele,
ai mei printre vertebrele lui.

Ne visam îmblânzitori de fluturi...
De întâi aprilie 
fluturii ne-au păcălit sufletele:
ai lui pe-al meu,
ai mei pe-al lui.REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44
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Life: A Question

I am sitting in a dark place because I loathe the light,
Feeling broken, tired, remorseful, alone, empty inside.

Once, I tried writing a poem about it, but it came out wrong
So now I'm watching over her, and her, and her from afar.
No one listened. No one read. No one cared. No one loved.
They've never felt such true emotion and never will because

I was TNT filled with love, ready to explode. Exploded.

When I was 20 I wrote too many love stories
And drank way too many bottles of cheap whiskey

And maybe didn’t take enough of those sleeping pills.
I had given up on love. It had become sick and evil. Dark.

But I kept on writing because I thought that maybe...
Maybe it's worth it, maybe there's still hope.
But hope is the most horrible thing after all.

When I was 18 I was in a relationship
For over a year. I had finally found her.
The girl with the saddest sky blue eyes

And the brightest and most sincere smile.
We shot for the stars. We seemed eternal. 
She told me she loved me. The next day,

She said sorry for sleeping with some other guy.

When I was almost 16 I thought I could
Conquer the world with my little texts.

Or at least the heart of a certain girl. Another one.
After some prom, I tried reading her a poem
I had written about love being a black hole.

She called me a creep and a psycho and a freak
And mocked me in front of the whole school.

When I was 14 I wrote my first story.
Partly because my parents made me,
But I also realized you can't break 

Something that had already been broken.
The story was about a girl I used to like

And I tried giving it to her on Valentine’s,
But I didn't; I don't remember why.

When I was 12 my parents bought me 
An old typewriter from a flea market.
I didn’t use it much because I was 12

And I didn't know what to write,
But whenever I would sit in front of it

I pressed the keys ever too gently, 
Careful not to break it or anything.

When I was a child I wondered
What it would be like to be an adult.

And I kept imagining myself at 20 or 30
Being happy, accomplished and loved

Silly me, I had no idea you can break things 
So many times that, unfortunately,

They just stay broken forever.

Hope

Without hope,
The night falls,

The stars gleam,
The moon shines,
The rivers flow,

The nature sleeps,
But we'd all die without it.

With hope,
The writers dream,

The lover loves,
The lungs breathe.
The mind churns,

The eyes cry rivers,
But we'd still all die of it.

We hope to love,
We hope to be loved,

We hope to live,
We hope to be happy,

We hope to dream,
We hope to be heard,

And we hope it doesn't kill us.

But we don't love hope,
We hate living with it,

We aren't happy with hope,
We don't dream about it,
We hate the word hope,
We almost never hear it,

Because we all know hope will kill us.

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

Ploaie de vară

Aud ploaie de vara prematură,
Simt cutii de carton şi conserve goale,
De zâmbete pe feţe plouate mă satur,
Plouă cu sânge şi jale.

Manechine găurite ţipă tare.
Merg pe stradă, închid ochii şi văd marea,
Ating cosmosul cu degetele-mi murdare.
Iubesc înecul – îmi pierd suflarea.



Voci de hârtie
Dragă prieten/ă,

Aşa au început toate scrisorile, aşa o încep şi eu
pe a ta. Acum o săptămână am primit de la poştă o
cutie imensă cu scrisori; nicăieri pe colet – şi nici pe
vreo scrisoare – nu erau scrise nume sau adrese. Am
fost fascinat de misterul ce învăluia toată cutia, aşa că
am petrecut aproape o întreagă zi de duminică citind
cele 99 de scrisori din ea: unele erau propoziţii sau idei
scurte scrijelite pe câte un colţ de hârtie rupt dintr-un
caiet, altele erau lungi de patru-cinci pagini, unele au
fost scrise relativ recent, pe când altele datează de prin
anii ’40. În câteva erau scrise poveşti banale de viaţă,
altele erau probabil pagini din jurnale personale, iar
alte câteva erau reţete de mâncăruri lângă care erau
adăugate mesaje scurte de tipul „Nu am ştiut ce să
scriu, dar îţi las aceasta reţetă de plăcintă cu mere pe
care o am de la străbunica mea şi care tot circula prin
familie de prea mult timp.” După ce am citit vreo do-
uăzeci dintre hârtiile din cutie, mi-am dat seama că
este vorba de un fel de scrisori în lanţ: primeşti o scri-
soare, scrii tu alta în care povesteşti ce vrei şi o trimiţi
pe a ta, împreună cu ce ai primit, mai departe la o
adresă la întâmplare, dar care să existe. Eu nu am să
îţi trimit niciuna din scrisorile alea 99 pentru că:
1) sunt al o sutălea destinatar şi asta trebuie să însemne
ceva, 2) din cine ştie ce motiv, m-am ataşat foarte mult
de toată bogăţia culturală şi spirituală cu care sunt în-
cărcate toate scrisorile şi 3) mă gândesc că ar forma o
bază bună pentru următoarea mea carte de ficţiune.
Aşadar, îţi voi trimite doar scrisoarea asta, a mea, însă
vreau să împărtăşesc cu tine câteva fragmente ale unor
„personaje de hârtie” care m-au impresionat pe mine
mai mult. Într-o scrisoare din 2013, o franţuzoaică poves-

teşte cum a ieşit din ghearele industriei ce obiectivi-
zează femeile, renunţând la iluzia grandorii oferită de
banii pentru care trebuia să se vândă, luptând pentru
lucrurile în care a crezut şi alegând o altă cale în viaţă:

„[…] După şapte ani jumate de ‚,muncă” în in-
dustria modelling-ului, mi s-a spus pentru prima oară
în viaţa mea că trebuie să mai slăbesc şi să îmi fac o
schimbare de look pentru că arătam puţin ,‚învechită”
şi deja nu mai eram pe gustul bărbaţilor. Aveam 22 de
ani. Fiind îmbătată de mirosul banului şi păcălită de
promisiunile goale ale managerilor mei, am acceptat
să plec de lângă tatăl meu, care m-a crescut singur de
când mama a plecat de acasă şi care cam tot bea încă
de atunci, la 15 ani şi să fug prin lume. Nu de puţine
ori am ajuns şi în spitale din cauza înfometării, din
cauza nevoii de a fi tot timpul foarte slabă. Eu am fost
nevoită să sacrific şi să renunţ la multe lucruri, doar
pentru nişte bani şi puţină faimă. Când aveam 19 ani,
tatăl meu a murit de infarct – nu-l mai văzusem de
vreo doi ani, iar cel mai mare regret pe care încă îl
am e că nu am fost lângă el pentru că am avut nu ştiu
ce photo-shooting în Madrid, iar el a murit singur.
Trecând peste astea, realizând în ce stadiu am ajuns,
mi-am dat seama că trebuie să mă opresc, să fac ceva
mai bun cu viaţa mea. Evident, am ajuns să urăsc
enorm această industrie care transformă fetele în
obiecte sexuale. Întotdeauna am crezut în drepturile
femeilor însă niciodată nu am avut voie să îmi exprim
opinia în acest sens; nu se plia pe dorinţele şi aştep-
tările unei lumi conduse de bărbaţi. Mă înfurie faptul
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că sunt atât de mulţi oameni care cred că femeia „a
fost creată” doar ca un companion pentru bărbat;
nimic mai mult decât o simplă necesitate pentru el şi
viaţa lui foarte importantă. Ce să mai zic de faptul că
este foarte nedrept că marile religii exclud cu îndârjire
femeile din funcţiile înalte de putere. Este nedrept şi
groaznic că în unele ţări este foarte uzual să vinzi fete
unor bărbaţi care le vor drept soţii, sau să le omori
pentru „neascultare”, sau să le interzici să meargă la
şcoală, sau să conducă, sau să iasă din casă fără să
se acopere din cap până-n picioare. E frustrant că o
femeie nu se simte în siguranţă când iese singură
noaptea pe stradă să îşi plimbe câinele, sau că este
numită „deşteaptă”, nu „paranoică”, atunci când ţine
în geantă tot timpul un spray lacrimogen. Eram dez-
gustată profund de toate problemele astea, şi încă mă
deranjează, dar acum îmi dedic existenţa luptei pentru
libertatea totală a femeilor, iar lucrul acesta îmi dă o
stare de linişte şi un sens vieţii. Având destui bani puşi
deoparte, mi-am permis să urmez mai multe cursuri,
în special cele centrate pe istoria drepturilor femeilor
– eu neavând liceul terminat – şi să activez pentru
drepturile femeilor în oraşul Avignon.

Acum învăţ elevii unui liceu de aici despre femi-
nismul valului III. E un concept foarte interesant.
Acest gen de feminism apărut în anii ’90 susţine că
rasa, genul, sexualitatea nu sunt doar nişte faţete in-
dividuale, ci se intersectează, iar această intersecţie
modelează cum suntem noi şi felul cum lumea ne per-
cepe. Societatea a strigat de multe ori sus şi tare că
există nişte roluri strict definite ale sexelor: bărbaţii
care deţin puterea şi femeile care sunt supuse, mascu-
lin şi feminin. Însă feminitatea nu înseamnă că cineva
e pasiv, la fel cum masculinitatea nu înseamnă că ci-
neva e dominant. Le povestesc elevilor cum obişnuiam
să mă las definită de standardele altor oameni şi cum
trebuia tot timpul să ating nişte idealuri de neatins ale
societăţii privind frumosul convenţional. Pot zice că
atunci eram tristă tot timpul, nu aveam încredere în
mine, mă simţeam deteriorată din cauza presiunilor şi
ştiam să exist numai când eram dorită, dar acum am
devenit o femeie care nu se mai ascunde, care e puter-
nică, care îşi celebrează sexualitatea şi care nu mai
caută aprobarea nimănui ca să facă sau să spună ce
simte.”

Am ţinut să împărtăşesc această poveste cu tine
pentru că obiectivizarea femeilor încă este o problemă
serioasă şi nu prea multă lume are curajul de a se im-
plica şi de a schimba ceva  în această lume condusă
de bărbaţi. 

Un al doilea fragment care m-a inspirat cred că
aparţine unei femei de culoare, care povesteşte despre
evoluţia sa artistică, despre Dumnezeu, scopul vieții,
despre inspiraţiile ei şi dezvoltarea pe plan profesional. 

„[…] Am plecat din Harlem, NY acum şapte ani,
în 1929. La doar 22 de ani mi-am zis că pot pleca de
acasă şi cuceri lumea cu arta mea. În aceşti şapte ani
nu am reuşit să cuceresc lumea, doar New York-ul, iar
New York este centrul universului – a fost făcut pentru
toţi ciudaţii ca mine din lume care vor doar să fie fix
în inima universului. Nu am de gând să-ţi povestesc
despre greutatea de a fi şi artistă şi de culoare într-un
oraş imens în care toată lumea pare că ştie ce face şi
că are un scop în viaţă; eu niciodată nu am înţeles
viaţa şi moartea, aşa că nici nu-mi permit să discut

despre ele şi nici nu am să pretind măcar că mi-am
găsit sensul vieţii. Dacă auzi vreodată pe cineva că
vorbeşte despre înţelesul vieţii, să ştii că cel mai pro-
babil e un snob care vrea să se simtă superior celor-
lalţi, abordând subiecte obscure prin cuvinte goale şi
care nu va ajunge vreodată la o concluzie concretă.

Eu nu îmi amintesc să fi avut vreodată o ţintă
prea clară în viaţă, sau vreun scop. Arta mea, la fel ca
viaţa de altfel, este fluidă. Am trecut rapid de la „Re-
naşterea Harlem” – curent pe care m-am simţit da-
toare să-l practic – la dadaism, primitivism şi
modernism, încă fiind în căutarea „stilului meu”. Sin-
gurul lucru foarte sigur este că din totdeauna am vrut
să fac artă, prin urmare, am şi mulţi idoli. În primul
rând, trebuie să-ţi zic despre Dumnezeu. Mi s-a făcut
cunoştinţă cu ea de către o rusoaică avangardistă pe
care am cunoscut-o acum câţiva ani, când îmi căutam
de muncă prin restaurante şi baruri. Rusoaica mi-a
spus despre această zeitate numită Dumnezeu; practic,
este un concept care înseamnă iubire. Dumnezeu mă
fascinează pentru că iubirea este destul de rară astăzi.
Aceasta este prima mea muză în viaţă. Restul entităţi-
lor care mă inspiră sunt din rândul muritorilor care
nu vor muri niciodată şi care au tangenţe cu artele.
Matisse, Picasso, Dali. Langston Hughes, Pablo
Neruda, Gertrude Stein. De la ei am învăţat că trebuie
să revoluţionez arta, să fiu peste medie, să revolt
statu-quoul şi să sparg în bucăţi orice se crede a fi
moral sau imoral, în artă şi în viaţă. Trebuie să creez
ceva ‚‚înainte de vremea sa”. Influenţele lor se pot ob-
serva în munca mea, însă eu nu-i copiez. Picasso a
spus ‚,Artiştii buni copiază; artiştii foarte buni fură.”
Poate a spus-o atacându-l pe Matisse, cu care este
într-o luptă de copii mici de ceva ani; unii zic că esteREVISTA NOASTRĂ nr. 43/44grafica: Dragoș Dimoftei
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Oricum ar fi, ideea este că arta naşte artă. Nu se putea
să nu am succes cu asemenea modele în viaţă. 

Acum câteva luni mă plictiseam şi am aruncat
cu vopsea pe pânză, apoi am adăugat nişte mâzgăli-
turi, totul la întâmplare. Un bun prieten a văzut ta-
bloul aruncat prin spatele studioului meu şi a zis că
el vede o reinterpretare modernă a Naşterii lui Venus.
De atunci numai tablouri la întâmplare fac. Mi se pare
amuzant cum oamenii cred că îşi găsesc sensul vieţii
în arta mea. De fapt, contextul, felul în care este abor-
dată interpretarea artei – asta creează modernitatea
exprimării, raportul afect-intelect şi originalitatea vi-
ziunii asupra viitorului […].”

Ultima scrisoare pe care am ales să o împărtă-
şesc cu tine, nu ştiu exact cui aparţine, însă ştiu că
trăim într-o lume în care sfera negativismului – ce cu-
prinde interesul faţă de moarte şi viaţa de apoi, ura şi
ignoranţa – stă în centrul existenţei multor oameni, ast-
fel că un asemenea text atât de intim şi atât de sensibil,
care prezintă iubirea în cea mai pură forma a ei şi pier-
derea tragică a acesteia, nu poate decât să te facă să-ţi
reevaluezi viaţa.

„1983. Au trecut exact 115 zile de la moartea ta,
Oliver. Londra a devenit un oraş gol şi albastru fără
tine. Ţin de câteva zile într-un sertar multe scrisori
primite şi bănuiesc că e un fel de joc; universul m-a
ales pe mine să intru în acest joc. Eu ar trebui să scriu
mai departe o scrisoare cuiva; am ales să-ţi scriu ţie,
chiar dacă trăim în lumi diferite. Am nevoie de asta…

Nu demult a apărut în Statele Unite o boală care
ne afectează pe noi toţi. Se crede că este vreun cancer
sau hepatită care se transmite pe cale sexuală. Eu cred
că este mai degrabă o consecinţă a revoluţiei sexuale

din ‘60. Fie asta, sau Dumnezeu Atotiubitorul vrea să
ne distrugă. Această boală misterioasă şi cruntă te-a
omorât şi în curând, probabil că mă va omorî şi pe
mine. Acum două zile mi-a apărut o primă pată roşie
deasupra gleznei stângi. E groaznic să ştii că ţie şi
celor ca tine vă este scris să vă trăiţi vieţile într-o
luptă continuă. Mai întâi oameni precum dl. Milk
s-au luptat cu mentalităţile unei societăţi ignorante,
violente şi ipocrite, vocea lui fiind atât de puternică
încât s-a auzit până aici. Apoi, asta. Acest virus.
Murim pe capete. Şi totuşi, poate nu murim. Poate
doar trecem mai departe.

Acum este aproape 12 noaptea şi mă întreb ce
mai faci şi cum o fi în Rai. Aş vrea să ştiu dacă mai
porţi tricoul ăla albastru şi foarte vechi al tău. Mai ţii
minte că aveai o perioadă în care îl purtai tot timpul?
Ziceai că e tricoul tău norocos, iar când ţi-am zis că
l-am aruncat că era prea vechi, mi-ai spus că pot de-
veni eu talismanul tău norocos. De la tine am mai păs-
trat maşina de scris şi o poză, pentru că restul
lucrurilor tale mi-au fost luate de prieteni ,‚ca să de-
păşesc mai repede momentul”. Poza e de acum doi ani
de la întâlnirea secretă cu acei activişti din Bristol, cu
care am discutat despre o nouă revoluţie, una care să
producă nişte schimbări profund existenţiale şi morale
în fundamentul societăţii. Îmi aduc aminte cum eu
ţipam ,‚Vrem pace! Pace! Pace! Idealuri! Idealuri!
Idealuri!”, iar tu mi-ai spus calm ,‚Pacea nu este opu-
sul războiului – creaţia este!” Am realizat apoi că nu
exista pace şi că niciodată nu va exista, însă întot-
deauna vom putea să creăm altceva nou din rămăşi-
ţele a ceva ce a fost. Asta încerc să fac şi eu acum.
Prietenii ăia au mai încercat să mă consoleze după ce
ai plecat, spunându-mi că este la fel ca după o des-
părţire: întâlneşti o persoană, eşti împreună cu acea
persoană, iar apoi unul din voi pleacă. Este doar un
alt ciclu al vieţii. Dar ştii ceva, când moare cineva pe
care îl iubeşti, nu e la fel ca după o despărţire, pentru
că deşi în ambele cazuri pierzi o persoană, cel din
urma implică ură sau indiferenţă, pe când în cazul pri-
mului, simţi doar iubire pură şi o pierdere bruscă şi
dureroasă a ei. După ce ai trecut mai departe, m-am
simţit ca un cer noaptea, ale cărui stele au explodat
toate în acelaşi timp în cel mai crunt mod cu putinţă.
Iar apoi mai era şi luna pe cer, însă era doar o semi-
lună, ceea ce nu putea fi de ajuns. A fost groaznic pen-
tru că ştiam că e aproape imposibil sa readuci acea
lumină vitală înapoi unde trebuia să fie. Simţeam un
amestec de durere fizică, un nou soi de singurătate, o
pierdere absolută a speranţei şi o tonă de regrete că
nu am avut parte de o ‚,încheiere”, de un ‚,rămas
bun” de la iubitul meu mort. Nu ţi-am putut spune cât
de mult te-am iubit şi cât de mult încă o fac pentru că
doctorii ăia afurisiţi nu m-au lăsat să intru la tine în
cameră când încă erai în viaţă, din cauză că nu sun-
tem rude. Ştii, toate regretele se transformaseră în
furie şi atinsesem în sfârşit acel 10 pe scara durerii;
simţeam cum toate tipurile de suferinţă se prăbuşiseră
pe mine în acel moment când ţi-a fost anunţată moar-
tea. 

Acum mi-am adus aminte de momentele triste de
după plecarea ta şi n-ar fi trebuit să fac asta. Apreciez
fiecare moment pe care l-am trăit împreună. Mă bucur
că am reuşit să vorbim. Ne vedem pe podul din faţa
gării noastre, sub cerul înstelat, unde ne-am sărutat
prima oară.”REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44



Knives

Knife in my brain and it’s called depression
Knife in my eye when I almost feel like crying
Knife in my mouth because I speak too loudly

Knife in my lungs for all the extra puffs I’m taking
Knife in my heart but it’s already been stabbed by others

Knife in my stomach to stop being so fat and ugly
Knife in my legs for walking away when I should’ve stayed.

Knife slashing my skin to isolate myself from the reality
Knife going through my soul as an attempt to fix it using pain

Knife cutting my shadow self open out of anger, fear and despair…
Because he left when the couples therapist made me take Lithium.

Pian Second-Hand

Am găsit un pian aruncat în raze sintetice de lumină;
Era stricat şi părăsit, dar am învăţat să joc doine în cimitir.
Sub luna plină îi cânt unei ţigănci care mănâncă iaurt mucegăit
O Duminica Mohorâtă, doar ca să plece.

Adorm la picioarele pianului care cântă singur în cimitir.
Această iluzie second-hand şi stricată aproape-mi sună bine
Deşi clapele sunt fantastice, iar cadrul de lemn nu-şi are originile
Decât într-o peşteră din plastic numită necropolă.

Un corb se aşează dimineaţa pe pian, aducând enigma.
Mă trage de buza vineţie, cuvinte multe rămânând necântate, 
Doar simţite prea târziu, când mă pregătesc deja să-mi iau zborul
Către abisul întunecat, pe triluri de jale.
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Cred că acum a venit rândul meu să scriu ceva

despre orice, dar cum aş putea oare să mai scriu măcar
o idee după asemenea gânduri ale unor oameni atât de
complecşi. Sunt doar un adolescent idealist de optşpe
ani care acum pricepe ce înseamnă feminism, care nu
înţelege exact conceptul de Dumnezeu, care este blo-
cat în acea sferă a negativismului şi care n-are iubită.

Când aveam opt ani, ţin minte ca de-abia aştep-
tam să cresc, să am şi eu optsprezece ani, pentru că
atunci îmi părea a fi vârsta perfectă. Îmi imaginam că
o să pierd nopţile făcând diverse lucruri interesante,
cum ar fi să mă sărut cu fete prin parcări, să merg la
baluri doar ca să râd de oamenii de acolo, să fug nop-
ţile de acasă că să mă îmbăt, iar apoi o să mă trezesc
dimineaţa în camera celui mai bun prieten, sau pur şi
simplu credeam că o să am o viaţă plină de aventuri şi
bucurii, că atunci când o să îmi frângă cineva inima,
prietenii vor da o petrecere pentru mine. Însă, evident,
nu a fost aşa. Viaţa nu funcţionează niciodată aşa cum
vrem noi să o facă. Acum, tot ce am sunt nopţi pierdute

tocind degeaba, zile întregi în care sunt stresat din
cauza şcolii şi stimă de sine scăzută pentru că nu sunt
tipul ăla înalt şi bine făcut pe care toate fetele îl vor.
Am avut prima încercare la o petrecere nu demult, dar
a fost groaznic acolo; jumătate din tineri făceau circ
şi jumătate erau beţi. După prima despărţire am stat
singur în camera mea plângând, prietenul cel mai bun
încercând cumva să mă ajute de la distanţă. Apoi însă,
am descoperit cât de frumos este să scrii şi de ceva
timp tot fac asta – îmi creez propriile lumi în care să
trăiesc măcar pentru puţin, întrucât realitatea este ade-
sea mult prea diferită de lumile în care ne dorim să
existăm, şi tot ce trebuie să învăţăm noi să facem este
să supravieţuim cumva, să ne depăşim condiţia de oa-
meni muritori, să visăm şi să avem în noi acest lucru
nociv numit speranţă. Cineva a spus odată „Fără spe-
ranţă, vom renunţa. […] Voi trebuie să le daţi spe-
ranţă.” De mic am tot visat şi sperat. Acum scriu. Asta
este povestea vieţii mele şi sunt sincer fericit că eu cel
de opt ani îşi imagina viaţa la optsprezece ani altfel,
pentru că dacă nu ar fi făcut acest lucru, nu ştiu cât ar
fi rezistat în lumea asta.

Cu dragoste,
D.

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44
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Marina Raluca Baciu

Certificat

M-am născut ieri, poem,
Din pântecul mamei, 
Când versuri absurde-i spuneau c-am să fiu timp
şi loc.
M-am născut ca o simţire melodică şi n-aveam
titlu,
Eram un vis unde tu erai o mică metaforă.

Când eram mică, rimele-mi cădeau din poală
Iar mama mi le aduna şi m-alăpta cu ele şi cu
viaţă.
Grea e viaţa de poem
Să te scuturi mereu de metafore şi vieţi.

Sunt poemul mamei mele, 
M-am născut şoptind, nu ţipând,
Spunând un vers ce-mi zace acum printre coaste.

Grea e viaţa de poem,
Un final, o despărţire de foaie.
El mă-nvaţă ca pe-un gând boem,
Să mă tot nasc,
să cânt,
pe o fărâmă de vers
o rimă ce încă doare.

Zbor de aur

Unde ţi s-au dus paşii
Ai lăsat urme aurite pe tavan.
Ochii tăi şi-au stins luminile albastre.
Aripile ţi-s tocite de atâta ură,
Pielea prea albă, prea perfect atinsă de vreun
zeu,
Pupilele pierdute-n  foaia mea subţire.
Am lăsat
o bucată celulozică din mine,
„pentru un înger”.
Doar ce am atins cu vârful pixului
şi iubirea s-a risipit printre vaporii de cerneală.

Doar  inhalează-mă 
Şi pierde-mă-n plămânii tăi de plumb.
Eu am să stau la focul aerului tău cuminte.

Puternic val de umbre şi geamăte cereşti,
M-ai înghiţit şi m-ai pierdut în pieptul tău imens.
Că eu te-am numit „înger” şi acum nu ştiu ce
demon eşti,
Un suflet aurit, pierdut în stihuri oarbe,
al vieţii ultim vers.

grafica: Alexandra Iancu

grafica: Sara Giurcă



Scrisoare către noapte

Nopţile mi le risipesc una câte una, pe vise.
Cred că mi-am ipotecat somnul pentru tine şi
pentru răbdările tale.
M-am rugat,
Dar călugării cerului m-au părăsit de mult,
Cu tot cu soarele din pleoapele mele,
Pe umărul tău rece şi blond ca o furtună.
În noaptea asta am să visez că dorm
Şi am să evadez de sub cer 
Pe o pernă de frunze.
Nu mai am pleoape şi nici pentru cine să zbor,
Înecată în mijlocul stelelor
Devin călugăr al nopţii 
trezit dintr-un vis blond şi rece.

Bere târzie

Sub mine e un bar,
în care visele se răscolesc încet, printre pahare.
Dorm
şi-aud beţivii cum se-ngână
Păcatul dulce curge printre mese,
Eu m-aplec, 
peste pervaz,
şi-un nor de bere-şi zbate haina peste buze.
Dorm şi-aud beţivii 
şi geamăte se-adună râu la scara mea.
Dorm şi-aud 
Iar ploaia se încinge în pahare.
Spală cerul beat şi trist,
Şi pleoape frânte ce se-nchină peste noaptea
grea şi peste zare.

Peron

Dacă nu am respira din când în când iubire,
S-ar sufoca și cerul de la săruturile noastre reci,
Când ne agățăm unii de alții ca de cuvinte
și ne suflăm cu totul versurile pe gâtleje,
într-o viroză cumplită de noi.
Dacă nu am respira din când în când iubire
Ni s-ar usca și umerii de la ușorul vorbelor
Căci când nu călătorim prin suflete,
Gările noastre se cutremură iar
șinele se-ngălbenesc cu lacrimi verzi.
Dacă n-aș respira din când în când iubire,
Mi-ar fi frică să pășesc prin gândurile tale imense.
Călcată de vreun tren întârziat,
M-a prins o ploaie din pieptul tău.
Dacă nu respirăm iubire,
m-aș fi înecat
Și eu... 
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Genetica viziunilor

Ai observat  vreodată ce forme iau picăturile
de ploaie pe asfalt?

În lumina străzii, se zvârcolesc ca niște colo-
nii.

E noapte și iar plouă. 
Balta de lângă mașina tatei seamănă cu o

floare căreia îi cresc continuu petale. Alta e un om cu
pălărie. Cară în mâna dreaptă o servietă ce i se va des-
chide în curând și foile i se vor împrăștia, pe rând,
către stele. Mai este una, pe trecerea de pietoni de
lângă loteria veche. Aceea e o femeie oarbă, ce poartă
o bluză înflorată. Are buze frumoase. În curând, soțul
ei se va întoarce acasă, iar zâmbetul îi va deveni plin,
cald și nerăbdător. Vine o mașină dinspre centru, dar
săraca nu are nici cea mai vagă idee. Aude numai
șoaptele ploii genetice. Se apropie tiptil. Un bărbat
chel de la volanul taxiului albastru, încetinește parcă
și vântul  a împins-o pe ea ceva mai încolo. E bine.
Supraviețuiește. Ușa de lângă ea se deschide și apare
el. O altă baltă fumegândă, aproape de ei, ia forma
unor artificii și se înalță pe lângă ei, explodând în cu-
loare și sunet.

Am avut dintotdeauna viziuni ca aceasta... Un
el și o ea într-o baltă în luminile străzii, cu vântul ce-i
cuprinde și îi aruncă pe un asfalt rece. Întotdeauna,
Romeo apare într-un târziu, dar încărcat cu o putere
de salvare ascunsă undeva în teaca sabiei ce e neapărat
poleită cu aur și extrem de grea. Picăturile care îi fac
pe ei forme sunt cuvinte. Julieta are mereu părul lung
și împletit, un soi de disperare cauzată de o mașină
care vine spre ea și o ecuație a vieții unde soluția este
chiar Romeo, ce e în mod constant, un prinț. Julieta e
și ea, un pic oarbă. Nu-i chiar de tot, căci vede totuși,
cu mâinile. Îl atinge pe el și vede viață. Îi soarbe pică-
turile, care sunt viață!

Și ale ei ce sunt?
Câteva-s o pereche de buze pe care le

prăbușește într-un sărut acompaniat de aplauzele de
fundal are asfaltului. Aplauze ale unor alte picături. Pi-
cături căzând pe iarbă,  sau în capul unui trecător clan-
destin, devenind, pentru  o secundă, viață. Dar după
ce se preling  pe ceafa lui rece, devenind una cu el...
sunt doar apă.

Apa este viață atâta timp cât este picătură, se
scurge si aleargă spre ceva. E  parte a unui sistem.

Iubirea celor doi a fost viață cât a căzut, ner-
voasă, aprigă și dulce, pe asfaltul ieftin, chiar și pe
unul scump, continuu, derulând ca la cinema, o po-
veste un pic sacadată. Se va prelinge în tăcere odată
cu dimineața de duminică, în care totul se ridică la
Dumnezeu. Apoi, cei doi se îngroapă îmbrățișați
într-un nor ce îi va duce spre iertare.

Vara e mai frumos, pentru că vara, asfaltul arde
de dorință. Iubirile se scurg și se ridică repede, ca niște
comete ce au lovit Pământul și regretă după.

Apoi, aburii care au fost viață se ridică peste
noi. Nu au decât să mai trăiască o dată.

Dacă privești în lumina lămpilor de afară,
acum îți pare că ninge. Nu vreau să ningă, vreau să
văd poveștile ploii, care altfel, vor îngheța și vor de-
veni dans alb. 

Eu vreau să văd povești.
Nu trebuia să dormi la ora asta?
Mă întorc și tăcerea unui ceas mă aruncă pe

sub pături infinite. 
Îmi pare că miroase a pâine caldă, în vreme ce

picăturile unui brutar se pierd în gura unui cuptor
vechi.

Înțeleg diferența majoră dintre oameni și apă:
ea-și duce existența căzând. Noi trăim cât suntem
aburi. Ridicându-ne.

grafica: Alexandra Stan
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Două lumi în oglindă 
George Alexandru Pîrlog

(fragmente)

- Sincer, mie nu mi se pare decât cel mult o
prostie... Auzi, asta și aia cu prăjitura vieții. Ei bine,
eu am mâncat prăjitura aia în fiecare zi, de la toți cei
care spun că fructele de mare îți umplu corpul de ar-
seniu, mercur și că ei știu cum e, deși nu au pus nici
măcar o dată un crevete pe limbă, unul!

- Atunci, de ce ai mai venit?
- Pentru că dumneavoastră pretindeți că mă

puteți ajuta... Pentru că încerc să-mi colorez lumea în
verde, de fiecare dată când vocile din mintea mea urlă,
insultându-mă când văd pete roșii și pur și simplu dis-
par într-o altă lume. Mă cert cu mine însumi pentru că
îmi pierd coerența în idei și uit şi... 

- Da, Setnama?
- Domnule... Ieri, când mă plimbam pe stradă,

am văzut ceva extraordinar... 
*
Soarele de un roșu incandescent se rupe de pe

bolta cerului, apoi se îneacă în mare cu atâta forță,
încât valurile generate de impact spulberă spumegânde
țărmul. În locul din care a căzut, ultima pată de roșu
se disipă în negrul adânc al bolții cerești, reflectat din
străfundurile reci ale mării, pe a cărei suprafața nu mai
plutește nimic decât șiruri estompate de spumă. De
partea cealaltă, portul, cu picioarele docurilor adânc
îngropate în inima mării, stătea nemișcat, fără să emită
nici măcar o vibrație. Sub lumina albă a lunii zac eroic,
înfrânți în necruțătoarea bătălie a vinului, oamenii
pierduți. Pe lângă ei mișună câinii nimănui, ce pornesc
pe străduțele dispuse radian către miezul portului.
Construcțiile sunt greoaie și, cu cât te depărtezi mai
mult de port, lemnul e înlocuit de piatră văruită în alb.
La geamuri se văd gălbui urme de lumina și un ușor
zumzăit, germinator al agitației ce va urma de îndată
ce cocoșii vor începe să cânte. Până atunci nu poți auzi
decât liniștea bahică care ucide orice urmă de rațiune.

*
Dincolo de zona caselor din piatră și a

aristocrației portuare, apropiindu-ne de docuri, dar oa-
recum ascunși de ochii tuturor, putem zări o potecă
ce duce către un locaș al pierzării. De acolo împleti-
cindu-se convalescent, venea o femeie cu un săculeț
în brațe. Aceasta, ajunsă în dreptul corabiei lui Kir
Amantes, ascunde sacul între pânzele din barca ce va
fi mâine dimineață urcată la bordul navei. După care
o rupe la fugă, lăsând în urmă pete de sânge în forma
tălpii piciorului ei, de un roșu viu, scânteietor, dar ime-
diat ce vântul înlătură parfumul femeii din aer, urmele
își pierd vitalitatea, iar roșul se disipă în negrul adânc
al bolți cerești, reflectat din străfundurile reci ale mării,
pe a cărei suprafață nu mai pluteau nici măcar șiruri
estompate de spumă. Cântecul cocoșilor transformă
zumzetul din timpul serii într-o adevărată larmă, iar
portul inert devine cea mai vibrantă materie, pare mult
mai viu decât însăși marea. Oamenii marelui aristocrat
Kir Amantes încarcă marfa în corabie și se pregătesc

de călătoria către Orient. Vântul prielnic umflă velele
corabiei însă, imediat ce vasul traversează strâmtoarea
Gibraltarului, sub un cer cât se poate de blând și de
clar, marea își căsca sălbatică valurile zgâlțâind cora-
bia, și în ciuda rezistenței pe care o opunea, apa pă-
trunde trăgând la fund vinul, condimentele și
marinarii. Sub presiune, nava pocneşte şi spulberă
către exterior un jet de apă, scânduri şi un butoi în care
plângea un bebeluş ud. Valurile duc butoiul până pe
ţărm la picioarele unui bătrân călare. Acesta era impu-
nător prin forță fizică pe care o inspiră, chiar dacă
barba îi este albă. Poartă capul acoperit de turban,
haine scumpe și la brâu are un iatagan cu teacă de aur
și mâner de fildeș. Acesta descalecă și ridică bebelușul
înspre cer, văzând pe butoi firma vasului, rostește: Nu-
mele tău va fi Amantes! Apoi încălecă cu el în brațe și
dispare către interiorul peninsulei. 

*
Timp de 18 ani bătrânul îl îngrijește pe copil

ca pe fiul său. Tânărul Amantes e fascinat de curte, de
poziția pe care o are în ochii ucenicilor. Însă, într-una
din zile este chemat în camera acestui mecena: Tinere,
știi că de când te-am găsit și până acum ți-am interzis
să pășești în grădina în care doar ucenicii mei au voie.
Acea grădină vie, în care lenevești sub vegetația de un
verde plin de sevă și în care acoperit de straie de săr-
bătoare, te înfrupți din mâncăruri alese și femeile cele
mai desăvârșite? Acum îți dau voie, căci nu îți sunt
tată, îți las toată responsabilitatea ție, dar nu uita că
acele grădini paradisiace sunt născute din pustiul
deșertului și se hrănesc din cei ce se bucură de ele.
Amantes se pregătește să o rupă la fugă, spre grădină,
când bătrânul îl oprește: Nu așa repede! Pentru acest
drept îmi vei fi dator cu un serviciu. Tânărul aprobă și
fuge către grădină. Ajuns în paradis se așază pe iarbă
și vede ucenicii căzuți, mâncarea și băutura risipită,
căci marea majoritate mâncau și beau până când li se
făcea rău ca mai apoi să o ia de la început. Lângă ei
un șir de morți, a căror inimă a cedat probabil în fața
excesului de halucinație și plăcere. Aceștia erau
îngropați în grădină la poalele pomilor și parcă iarba,
pomii, cadânele cu rubine roșii, deveneau din ce în ce
mai vii. Asta i-a distrus lui Amantes tot ce știa acesta
despre lume și oameni, adică tot ce-l învățase bătrânul,
în speranța că va refuza să meargă în grădină. Copleșit
de scârbă și deznădejde, Amantes devine un element
ce se omogenizează cu masa ucenicilor, slab și depen-
dent. Cu fiecare întâlnire dintre el și oamenii din gră-
dină, simțea în gură gustul nisipului deșertului și al
celor ce o fertilizau cu trupurile lor. Tot timpul și-l pe-
trecea citind poezie sau vizitând grădina. Într-una din
aceste zile, când tânărul orfan citea, observă că uceni-
cii au rămas fără vin și niciuna din acele minunate ca-
dâne nu mai era prezentă. Pe lângă toate astea, un
sclav mesager intră în grădină și merge direct la
Amantes. Nu putea fi decât un semn că era aşteptat de
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bătrân. Ieșind din grădină și urcând versantul către
casa acestuia, Amantes îi vede pe petrecăreții agitați,
buhăiți de vin, îmbrăcând dezordonat armuri, care mai
de care mai grele și mai strălucitoare, ascuțind zgo-
motos iatagane și sulițe. De sub coifurile de metal le
atârnau bucăți murdare de turban. Cu cât se apropia
mai mult de casă bătrânului, începea să se teamă la
gândul că mult iubitul său Mecena și întreaga lui casă
este asediată. În momentul în care ucenicii au încălecat
și s-au pierdut în norul de praf ridicat de copitele cai-
lor, Amantes înșfacă furibund o sabie de pe jos și
aleargă către casa bătrânului, aflată la un nivel superior
pe versant. Acesta pătrunde în casă, năvălind asemeni
unei săgeți, plin de colb și transpirat, în mijlocul ca-
merei, unde bătrânul fuma tacticos din narghilea.
Fumul era atât de gros încât mimica ironică a bătrânu-
lui era greu de descifrat în lumina aceea semiobscură,
confundându-se în același timp cu o grimasă de
neliniște sau chiar una de durere. 

- Era și timpul...
- Sunteți bine?
- Tu ce crezi, băiete?
- Păi am văzut ucenicii pe cai echipați de luptă.
- Știi că nu cu mult timp în urmă am făcut un

târg. Tu aveai dreptul de a petrece în grădinile mele.
Corect?

- Da...?!
- Ei bine, călăreții pe care i-ai văzut sunt “co-

pacii” mei pe care–i controlez prin intermediul grădi-
nii. Ce ironie! Un paradis aducător de morți, un nucleu
de frumos ce se hrănește din nisip și leșuri. Și tu cel
pe care l-am crescut și pe care l-am învățat, tu să cazi
în dorințele grădinii? Dar, asta e! Acum trebuie să- ți

respecți cuvântul. Sabia, da – râzând cu poftă- o ale-
gere bună.

- Știi că ucide, nu? 
- Nu îmi pasă. Pur și simplu, timp de doi ani,

o singură dată am simțit gustul morții, într-o seară
lungă, cea mai lungă... În seara aia am adormit de-
vreme apoi m-am trezit tremurând, transpirat și mi-am
auzit inima pocnind ca un băț uscat, de mai multe ori,
simțeam cum sângele se îngroașă în artere și am des-
chis ochii mari, dorindu-mi să mai văd o dată lumea
din jurul meu, să o simt, înainte să mor, apoi m-am
calmat și am adormit. Încă nu se iviseră zorii.

*
- Pe mine mă deranjează toți. Nici măcar eu în-

sumi nu îmi sunt pe plac. Mi-e frică să mai am încre-
dere în oameni, când eu, care mă iubesc așa de mult,
mă dezamăgesc singur.

- Ce te deranjează la tine?
- Mă deranjează felul meu de a fi, mă deran-

jează că din dorința de cunoaștere, încerc să-i înțeleg
pe ceilalți, și, când văd ce mărginiți sunt, mor! Pur și
simplu mor! 

- E imposibil să-i urăști pe toți.
- Aveți dreptate, pe unii îi urăsc în reprize, iar

pe alții definitiv. Nu... Nu îi urăsc, dacă i-aș urî, ar în-
semna să-mi bat prea tare capul cu ei, îi disprețuiesc.
Disprețuiesc prostul iremediabil și nemărginit în a
mânca și a bea și a... A fi ceea ce vor alții să fie.
Disprețuiesc fixiştii frustrați ce introduc oamenii în
pseudocategorii, înainte de a-i cunoaște. 

- Tu nu faci la fel?
- Nu. Eu dau șanse omului să evolueze în ochii

mei, în fiecare zi. Mintea mea - și-l apucă o criză ne-
bunească de râs, roșu la față și printre lacrimi - mintea
mea e o metempsihoză continuă, eu îi las pe mulți să
ajungă-n Nirvana, dar pe mine niciodată; începe să
plângă. 

*
- Eu cred că tu gândești prea mult. Ar trebui să

mai trăiești. Să te bucuri de ce ți-a oferit natura și să
fii fericit, pentru că totul se întâmplă cu un scop.

- Adică, în mod controlat de o entitate, un
Ceva? Eu cred că totul se întâmplă doar din vina a ceea
ce suntem și ceea ce facem. Azi sunt la tine, nu pentru
că așa a vrut providența, nu pentru că am speranța că
mă vei ajuta, ci doar să râd de tine, sau poate doar să
te intoxic ca un vampir energetic ce sunt. Să-ți de-
monstrez cât de mic ești în comparație cu mine. Deja
ești confuz, dezorientat și nu știi ce să spui. Văd asta
în ochii tăi, frutea transpirată și degetele cu care bați
în masă, o simfonie a tăcerii. Manipularea... ooo, ma-
nipulare! Tot ceea ce ai început să simți despre tine și
situația în sine, nu e adevărul, e ceea ce am vrut eu să
știi, și acum mă joc cu mintea ta. Nu știi ce crezi și te
ferești de tot ce ți-am spus doar pentru că vrei să ai o
viziune pură a lucrurilor. Însă faci asta pentru că în
continuare ești manipulat de mine. – Râde – Din ce în
ce mai neliniștit. Calmează–te, tu ar trebui să moderezi
discuția, domnule! 

- Știu!!!!! Sunt și eu un om... și de când ai venitgrafica: Ioana Andreea Preda
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încerc să te ajut și tu te opui în continuu. Și acum în-
cepi cu jocul ăsta cretin. 

- E o totală eroare de logică, domnule, să
afirmați asta... Aceast joc al manipulării este prezent
în realitatea noastră, în care presa face din noi ce vrea
și anume ne transformă în prototipul ideal, mici, grași,
proști și cuminți. Numai că ei nu ne pun în tensiune,
cum v-am făcut eu, ci o fac subtil, pentru a determina
individul să creadă că acest mimesis al etalonului e na-
tural. Omul nu mai știe ce e, ce vrea, nu mai privește
natura, pe cel de lângă el, ci se plictisește. Plictiseala
e o boală. Ar trebui să-mi mulțumești că te-am vinde-
cat de ea.

- Și cum anume, domnule?
- Foarte simplu! Dacă nu te-aș fi ales ca vic-

timă, ai fi avut o zi banală, cu diferiți clienți banali ce
au o viață încadrată în etaloane, a căror placă le-o știi
înainte de a deschide gură, le-ai fi spus că ei sunt calea
rezolvării problemelor lor, după ce le luai banii apoi
te-ai fi plictisit. Ce e? 

- Nimic. Ascult.
*
- Uneori stau și mă gândesc, spune psihologul

scoțându-și cămașa, la lumea în care trăim, la noi, la
mine, la tine, cu ce scop existăm? Viața mea s-a
împărțit în trei, în prima parte a ei luam lucrurile de
bune, apoi am cercetat științific cum am apărut și de
ce? Am mers din punct în punct până am ajuns într-un
punct mort, pentru că încă sunt lucruri nedescoperite
și inexplicabile.

- Așa e. Însă unii pot să explice iubirea chiar
matematic. – Râzând – Am un prieten care are o ade-
vărată teorie, în agitația în care trăim, sunt două linii
care se întâlnesc, căzând perpendicular una pe altă în
puncul zero, una e xy, bărbatul, cealaltă xx femeia.
Calculând funcția 3x+y+1=0, obținem un grafic, e iu-
birea. Ce părere ai? 

- Ca psiholog sau ca om?
- Ca psiholog.
- Păi în primul rând nu toată lumea va agrea

graficul acesta. Linia femeii nu are y, ești misogin, tre-
buie să existe egalitate între sexe, apoi graficul tău e
incomplet, ducând la o ecuație unică. Pentru a nu fi
atât de încuiat și intolerant, din graficul tău ar fi trebuit
să rezulte trei ecuații. 3x+y+1=0; 2x+2x+1=0;
y+y+1=0.

*
Cum priveai de departe în mijlocul unei depre-

siuni, între patru dune se ridica muntele mai mult un
podiș mai înalt, decât munte. Sigurii care îl numeau
aşa erau băștinașii. Acesta era împărțit în cinci sec-
toare. Primul și anume baza, foarte aridă, era un fel de
acoperire reprezentat de o pseudoasezare rurală. Sec-
torul doi era reprezentat de un drum spiralat, iar în ver-
sant era un sistem de tuneluri ce facilitau deplasarea
către vârf. Al treilea sector era reprezentat de un com-
plex de grajduri și magazii, iar la intrare în acest sector
era un castru apărat de sclavi antrenați special pentru
asta. Ceea ce mulți ar scăpa din vedere dar care este
poziționat simetric cu acesta de mai sus, e un alt castru

identic situat la baza primului sector, dar care este ca-
muflat, pentru a nu trezi suspiciuni străinilor. În al pa-
trulea sector nu au acces decât ucenicii și este
reprezentat de grădină. Iar ultimul, vârful muntelui.
Amantes ajunge călare până în față acestui ultim sec-
tor. Locuința bătrânului era deosebită. Clădirea era din
lemn de mahon în întregime și era construită în inte-
riorul unei scobituri în munte, astfel că la exterior era
căptușită cu plăci mari de granit. Nu avea geamuri,
doar o ușă mare, dublă cu un mâner uriaș din argint.
Ușă era formată din două plăci una de marmură cu
grosimea de un metru și una de oțel cu grosimea de
jumătate de metru. Pentru a o deschide Amantes tre-
buia să tragă de inel în exterior, această mișcare punea
în funcțiune mecanismul hidraulic şi gata. Acesta intră
în camera bătrânului și-l găsește în aceeași postură
cum îl lăsase.

- M-am întors.
- Drum bun tinere!
- Poate crezi că nu mi-am îndeplinit sarcină?
- Știu că ai îndeplinit-o. Trăgând din narghilea
- Atunci?
- Pur și simplu, expirând fumul, în capul meu

fiecare ucenic are o menire, nu le dau totul așa de po-
mană, când nu o îndeplinește părăsește muntele de
bună voie sau în pipota ciorilor. Dar nu e cazul tău. Tu
ești sortit unui destin măreț, de asta trebuie să pleci.
De azi înainte eu nu am existat și nici nu voi exista.
Pleacă așa cum ești echipat și nu te mai întoarce. Tâ-
nărul părăsi muntele şi ajuns în Bisha, intră ca merce-
nar în slujbă autorităților locale, pentru care săvârșește
cele mai oribile crime, iar cu banii câștigați își
mulțumește dorințele prin care era încă legat de gră-
dină, că printr-un cordon ombilical. Într-una din zile
este convocat în trupa de elită a statului pentru o com-
fruntare împotriva invadatorilor. Tânărul acceptă și își
preia poziția de linia întâi cavalerie. Nici nu începu
bine luptă și o săgeată îi lovi pieptul înfigându-se în
arteră pulmonară a acestruia. Își încordează pieptul și
picioarele pentru a se păstra în şa, dar se prăbușește la
pământ. În acele momente de agonie, în spatele lui
apare bătrânul, afișând un surâs zeflemitor. Tânărul
nici nu-l bagă în seamă și privea cerul. Atunci se crapă
pământul și de acolo, fără a se scufunda în foc, se ri-
dică un demon ce împinge cu talpa sufletele morților
și le biciuie față cu coada. 

- Tu ai să mergi cu mine!
- Mă bucur să te văd, pentru că știam că exiști!
După ce a rostit acele cuvinte, un fulger rupe

norii și un înger coboară pe o rază de lumină și spune:
- Vei merge cu mine!

Cei doi exponenți ai lumii de dincolo, neînţe-
legându-se în ceea ce privește sufletul lui Amantes
încep a se lupta, într-o confruntare eternă. Bătrânul îl
privește pe Amantes și îi spune:

- Ambii se înșeală, tu vei rămâne pe pământ,
blestemat să trăiești până ce vei putea înclina balanța
în una dintre părți.

Bătrânul se face cenușă și se disipă ca aburul
de pe o oală fierbândă, iar tânărul încalecă și dispare
în praful ridicat de copitele calului său.



Domnul profesor Rusescu
prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu

Am absolvit Liceul „Unirea“ din Focşani în
urmă cu 58 de ani, în 1955. După absolvire am urmat
studii filologice, aspiraţiile mele împlinindu-se în bună
măsură; am făcut doctorat în filologie, fără de care ca-
riera universitară, căreia m-am dedicat, nefiind posi-
bilă. În lipsa unei pregătiri adecvate din liceu această
evoluţie nu ar fi fost cu putinţă. Pregătirea aceasta tre-
buie căutată nu în cantitatea cunoştinţelor dobîndite,
ci în calitatea lor, în preocupa-
rea profesorilor de a articula
cunoştinţele, de a le valorifica
interdisciplinar, deşi nu ştiu
dacă la acea vreme conceptul
interdisciplinaritate era în cir-
culaţie (ca întotdeauna, realita-
tea există înainte de a fi
denumită). Şi nici nu exista
altă posibilitate în condiţiile de
atunci, cînd baza pregătirii o
asigurau informaţiile primite la
orele de clasă, direct de la pro-
fesori. Manualele erau şi nu
prea; mai nimeni nu avea între-
gul set de manuale.

Mă plec cu umilinţă în
faţa tuturor profesorilor pe care
i-am avut; celor mai mulţi ar
trebui să li se ridice monu-
mente pentru strădania de a ne
asigura pregătirea necesară, cu
convingerea că nu pentru exa-
mene ne pregătim, ci pentru
viaţă. Era aplicarea înaltei che-
mări a pedagogiei nu pentru
şcoală, ci pentru viaţă ne pre-
gătim, din puţinele cunoştinţe pretinse de programă
conturîndu-se un sistem temeinic: nu multe, ci mult.

La limba şi literatura română am avut bucuria ca
în clasa terminală să-l am profesor pe Domnul Aurel
Budescu, preocupat să cultive ideea judecăţii de va-
loare în interpretarea textelor literare studiate, lucru
deloc uşor în vremea cînd proletcultismul făcea rava-
gii. Unul din profesorii de la facultate obişnuia să în-
trebe studenţii unde  au făcut liceul şi pe cine au avut
profesori la limba română. Cînd am spus numele
Domnului Budescu, profesorul s-a uitat la mine lung,
continuînd cu un bravo!

De data aceasta aş vrea să vorbesc nu despre pro-
fesorii mei de română; aş putea fi bănuit că fac apolo-
gia acestei discipline şi a meritelor slujitorilor ei, chiar
dacă aceasta ar fi explicabilă: tot ţiganul îşi laudă cio-
canul. Prefer însă să vorbesc despre un alt profesor, pe
care nu l-am urmat în domeniul de pregătire, profeso-
rul meu de fizică din toate clasele de liceu, Domnul
Corneliu Rusescu, una dintre cele mai luminoase fi-

guri de dascăl pe care le-am cunoscut şi, de-a lungul
carierei mele didactice, n-au fost puţine. 

Soarta a făcut ca primul meu loc de muncă după
studiile universitare să fie Institutul Pedagogic de 3
Ani din Galaţi, unde l-a reîntîlnit; era conferenţiar la
Facultatea de Fizică-Chimie şi prorector al institutului.
Am reîntîlnit omul pe care îl ştiam din liceu; acelaşi
aer de părelnică neluare în serios a zbaterilor pentru

orice problemă se ivea, cu
replică plină de umor desti-
nată să încheie, derutant, dis-
cuţia. Cînd un coleg s-a plîns
prorectorului că nu are casă
şi institutul e obligat să-i asi-
gure casă, a chemat secretara
şi i-a cerut să-l scrie pe tabel
cu două apartamente. Era un
mod de a-i spune celui în
cauză că la institut problema
era rezolvată, pentru primi-
rea casei fiind necesare alte
avize, nu la fel de uşor de
obţinut. Aerul de absenţă, de
aparentă indiferenţă ce-l în-
soţea cînd trecea pe culoa-
rele institutului era de fapt
un mod de a-şi apăra gîndu-
rile, de a se sustrage de la
presiunile de cea mai diversă
factură ce i le agresau. 

Nu evita însă, ba chiar
îi făcea mare plăcere să par-
ticipe la discuţii în grupuri
restrînse, mai ales cu tineri,
interesat de modul acestora

de a gîndi, de motivarea atitudinii pe care o afişau. As-
culta, aproape absent, ce se discuta şi intervenea numai
cînd considera că e cazul sau dacă era provocat. Do-
vedea o cultură temeinică, nu numai în domeniul aşa-
ziselor ştiinţe exacte, ci şi în cel al umanioarelor, pe
care nu o afişa, dar se vădea în fundamentarea ideilor
susţinute. La una dintre aceste întîlniri, la catedra de
limba şi literatura română, unde eu îl invitasem, avînd
în centru discuţiei societatea noastră, raportată la so-
cietatea occidentală, temă extrem de frecvent abordată
pe atunci, l-am întrebat care ar fi explicaţia pentru
unele cazuri catastrofale pe care le cunoştea occiden-
tul, după informaţiile de care noi dispuneam, şi care,
ne părea nouă, lipsesc din România (despre ele nu se
vorbea). Răspunsul m-a pus pe ginduri, şi, de fapt, nu
numai pe mine. „Măi băiete, lucrurile sînt foarte sim-
ple; prăpăstii, abisuri, se află numai acolo unde există
vîrfuri înalte, adîncimea acestora raportîndu-se la
înălţimea piscurilor. Unde nu sînt vîrfuri prăpăstiile
lipsesc. Modalitatea de a reduce adîncimea prăpăstiilor
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este să tai din înălţimea piscurilor, ca să acoperi pră-
păstiile“. Am rămas toţi captivaţi de realitatea pe care
Profesorul reuşise să ne-o sugereze printr-o imagine
atît de plastică. Această imagine m-a urmărit de atunci
în permanenţă, căci reprezenta aplicarea unui principiu
mecanic în viaţa socială, preocupare constantă a so-
cietăţii timpului: nivelarea, egalitarismul. Cum această
nivelare nu se putea realiza prin ridicarea celor de jos
la înălţimea vîrfurilor, era necesară reducerea vîrfurilor
pînă la nivelul minim posibil. Acesta era egalitarismul
promovat de societatea acelor ani.

Discuţii ca cea amintită au dus la refacerea
imaginii Profesorului Rusescu din anii mei de liceu,
cu un comportament plin de bunăvoinţă faţă de elevi,
în limitele unei decente îngăduinţe, dar nu fără sanc-
ţionarea abaterilor repetate. Această îngăduinţă îl făcea
foarte apropiat elevilor. Exploatînd această relaţie şi
pentru a-i vedea reacţia în situaţii mai delicate, la 1
aprilie din ultimul an de liceu i s-a pregătit o păcăleală
prin schimbarea sălii de clasă cu colegii de la C. Pri-
mul venit la clasă a fost profesorul Lavrinenco, de la
limba rusă, care avea oră cu C-ul; a intrat în clasă, s-a
uitat la noi, a trecut uşa înapoi să verifice dacă nu
cumva greşise sala, a reintrat şi, înţelegînd, probabil,
repede păcăleala, ne-a aruncat replica lui favorită „măi
zăpăciţilor, măi“ şi s-a îndreptat spre sala unde bănuia
că se află elevii lui. Ceva mai tîrziu, Domnul profesor
Rusescu intra în sala unde trebuia să fim noi şi, fără
să se uite spre clasă, cum procedase Domnul
Lavrinenco, s-a îndreptat spre catedră, dar aici, spre
surprinderea lui, locul era ocupat. După explicaţiile
profesorului Lavrinenco, a venit în sala în care ne
aflam şi aşteptam cu nerăbdare, dar şi cu teamă, reac-
ţiile. Nu a făcut nici un fel de comentariu, tot aşa cum,
aveam să aflu mai tîrziu, făcuse un profesor de la uni-
versitatea ieşeană care, se zice, la un 1 aprilie, în locul
studenţilor, a găsit, legat de o bancă, un măgar; s-a re-
tras iar lecţia următoare o începea cu precizarea că se
vede nevoit să refacă lecţia anterioară, pe care nu şi-o
ţinuse, întrucît în sală se afla o singură persoană.

Pregătirea rămînea însă pregătire. Manualul de
clasa a X-a era foarte voluminos, cu un număr impre-
sionant de pagini. La prima oră, Profesorul a ridicat
sus manualul şi s-a adresat clasei: „Acesta e manualul
pe anul pe care îl începem. Cine crede că-i poate intra
în cap să rămînă, ceilalţi să plece“! Nu a plecat nimeni,
iar Profesorul a construit sistemul de cunoştinţe astfel
încît la examenul de maturitate, cum se numea atunci
examenul de bacalaureat, rezultatele au fost bune. Pre-
tindea nu cunoştinţe disparate sau rezultate din înghi-
ţirea informaţiilor pe nerumegate, ci cunoştinţe
articulate, bazate pe logică. La examenul despre care
vorbeam, biletul pe care l-am tras  cuprindea, pe lîngă
nelipsita problemă, două subiecte teoretice: bobina de
inducţie şi formula oglinzilor concave – demonstraţie.
Cum primul subiect îl ştiam, printr-o întîmplare îl re-
văzusem chiar înainte de a intra la examen, am con-
sumat tot timpul de pregătire cu demonstrarea
formulei şi am rezolvat subiectul altfel decît ni se spu-

sese la clasă. Profesorul s-a mirat de calea aleasă de
mine, probabil mai complicată, dar m-a felicitat pentru
modul cum mă descurcasem. Nu ţinea, deci, să ştim
ceea ce el ne spusese; important era să ştim şi să ştim
că de obicei sînt mai multe căi de aflare a adevărului,
chiar dacă una se numeşte a reducerii la absurd.

Şansa de a-l fi reîntîlnit pe Domnul Rusescu
după ce nu-i mai eram elev m-a ajutat să refac imagi-
nea Profesorului din anii de liceu şi să înţeleg că a fi
profesor înseamnă mai mult decît a transmite nişte in-
formaţii, care pot deveni sau nu informaţii, că elevii
adevăraţilor profesori le rămîn mereu elevi, învăţăcei,
chiar şi după ce, intrînd în lumea umbrelor, au devenit
imagine, poveste, legendă, prin cultivarea unor atitu-
dini definitorii în faţa vieţii.

Scriu aceste rînduri cu gîndul că şcoala româ-
nească are modele demne de toată lauda, ce pot fi ur-
mate în remodelarea învăţămîntului, dar şi cu credinţa
că această remodelare, permiteţi-mi să folosesc acest
cuvînt în loc de mult prea mult vehiculatul restructu-
rare, ar trebui să înceapă cu regîndirea sistemului, care
să aibă la bază formula Şcoala pregăteşte pentru viaţă,
nu pentru examene. Examenele sînt şi trebuie să ră-
mînă o modalitate, una dintre modalităţi, şi nu mai
mult, de verificare a calităţii pregătirii elevilor pentru
viaţă. Modelele ne vor oferi modele. Eu am vorbit doar
despre un model al meu, Domnul Profesor Corneliu
Rusescu.
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Profesorul meu de istorie, Ghiţă Untaru
Am avut norocul să mă număr printre elevii

profesorului de istorie Ghiţă Untaru. Profesorul Un-
taru a fost pentru mine o sursă de inspiraţie, un model
de seriozitate şi profesionalism. Era un profesor dedi-
cat materiei pe care o predă cu devotament şi pasiune,
dedicat unui învăţământ de calitate. Mi-a insuflat cu-
riozitate şi interes pentru studiul istoriei, pentru cerce-
tarea, înţelegerea şi cunoaşterea trecutului care mi-au
rămas până astăzi. Am realizat că doar un popor care
îşi cunoaşte trecutul poate să-şi clădească viitorul.

Lecţia de istorie a profesorului Untaru nu se
rezumă doar la manuale, istoria nu doar se studia, ci
se trăia. Astfel erau lecţiile lui, aşa cum mi-au rămas
mie în memorie. ÎI admiram pentru cunoştinţele sale
vaste, pentru inteligenţa sa, pentru că era capabil să
pătrundă în tainele trecutului, să le transmită elevilor,
folosind mult entuziasm şi un minunat simţ al umoru-
lui atunci când era necesar. Ghiţă Untaru a fost profe-
sorul meu de istorie care m-a marcat şi despre care îmi
amintesc cu drag, însă şi cu durere. Durere din cauza
dispariţiei sale atât de prematură şi tragică. Profesorul
Untaru, istoric şi numismat a fost ucis în anul 1995, la
doar 69 de ani. Eu nu mă aflam în România atunci,
vestea m-a zdruncinat, ca de altfel pe toţi colegii mei.

Ulterior am aflat dintr-un articol scris de d-na
Daniela Plăiașu, că, împreună cu profesorul Aurel Bu-
descu, a salvat valori ale bibliotecii liceului, inclusiv
incunabule şi cărţi vechi. Îmi amintesc că la începutul
anului, prof. Untaru striga catalogul şi uneori ştia după
nume din ce locuri se trage respectivul elev. El ne
cerea tuturor să fim atenţi atunci când se fac săpături
în jurul caselor, pe ogoare, oriunde căci uneori sub pă-
mânt se ascund obiecte antice sau monede vechi, aces-
tea constituind valori care pot face lumină asupra unor
evenimente din trecut. Eu personal n-am găsit nicio-
dată nimic, însă am înţeles importanţa cercetărilor ar-
heologice. Voi împărtăşi un eveniment personal care
mi-a rămas în memorie.

Am absolvit liceul în 1962 şi în luna noiembrie
1963, familia mea a primit aprobarea pentru emigraţie
în Israel. Am ajuns la Ierusalim pe data de 13 ianuarie
1964, ziua când împlineam 19 ani. După un curs de
trei luni de limba ebraică (insuficient, fără îndoială),
m-am înscris la Universitatea din Ierusalim. Am avut

îndrăzneală, pe care azi nici nu pot să mi-o explic, să
mă înscriu la facultatea de istorie. Trebuia să dau exa-
men,  însă nu eram capabilă să scriu corect în limba
ebraică şi şeful comisiei mi-a permis să dau examen
oral. M-am prezentat plină de emoţii dar, spre surprin-
derea mea, profesorul respectiv mi-a propus să îmi
aleg eu însămi un subiect şi să-l dezvolt.

REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

Eram tânără, aveam memorie bună şi am citat
în întregime lecţia profesorului Untaru despre campa-
niile lui Napoleon şi despre motivele căderii sale. Am
accentuat în mod special înfrângerea campaniei din
Rusia, care i-a apropiat sfârşitul.

Îmi amintesc gândul meu după ce am fost
anunţată că sunt admisă: “profesorul Ghiţă Untaru a
fost admis la Universitatea din Ierusalim, eu doar am
recitat lecţia sa”.

Profesorului meu de istorie îi port un senti-
ment de admiraţie până în ziua de azi.
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Nemuritorii profesori
ing. Doru Bârhală

fost elev al Liceului Unirea 1958-1962 

Oare ce motiv ar putea  avea cineva, indiferent
de vârstă, adolescent, tânăr, sau adult, să citească unele
păreri despre cei care, odinioară, i-au fost profesori și
care acum, poate, nu mai sunt în viață? Cred că răs-
punsul este simplu. Un profesor devine nemuritor în
memoria foștilor elevi, nu pentru că ar fi deținut o
funcție importantă de director sau altceva, ci doar pen-
tru simplul motiv că a fost un profesor de elită. 

În anul 2012, am participat împreună cu foștii
colegi, la aniversarea a 50 de ani de la absolvirea Li-
ceului Unirea din Focșani. Cu 50 de ani în urmă, ca
proaspăt absolvent de liceu, perspectiva trecerii unei
jumătăți de secol și a unei posibile revederi atât de în-
depărtate, atât între colegi cât și cu foștii profesori,
părea greu de imaginat și de realizat.  Și totuși jubileul
s-a petrecut ... Am rămas mai puțini, dar spiritul de co-
legialitate s-a păstrat. Așa se explică că ne-am putut
întâlni și în anul 2012 și anul acesta din nou. Am de-
pănat amintiri. Cum era firesc, am discutat și despre
cei care ne-au fost dascăli. 

Voi cita două aforisme. Primul aparține unui
anonim: Ceea ce scrie un profesor pe tabla vieții, nu
poate fi niciodată șters.Al doilea aparține lui Aristotel:
Cei care educă copii, sunt demni de mai multă onoare
decât cei care le dau viață. REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

Cred că visul oricărui profesor de elită, ar
putea fi, ca despre el să se vorbească la porțile legen-
dei, lăsând o amintire unică, de recunoștință veșnică
din partea foștilor elevi, ajunși oameni. În felul acesta
profesorul devine nemuritor. 

Pentru mine, primul nemuritor, a fost inegala-
bilul meu învățător Domnul ION ROBU. Dumnezeu
să-l odihnească!

De ce nemuritor? Pentru că un profesor de elită
nu moare, el poate fi ucis doar atunci când i se ia ca-
tedra, fără niciun motiv. El, profesorul adevărat, nu
poate renunța la vocația sa, aceea de a învăța pe alții,
de a instrui, de a insufla cultură.

Liceul „Unirea” a găzduit personalități adevă-
rate, talente, valori. Ei bine, noi am avut norocul să
avem profesori de elită, oameni excepționali care
ne-au transmis stimă și respect pentru înalta lor ținută
profesională și morală, pentru calitățile deosebite do-
vedite în perioada cât le-am fost elevi. Cu gratitudine,

pot spune, că din galeria profesorilor iluștri pe care i-
am avut în liceu, fac parte Doamna prof. de limba la-
tină Elena Gâță, Doamna prof. de fizică Stela Rădvan,
Doamna prof. de limba franceză Olga Gugulide, Dom-
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prof. de psihologie-filosofie Eugen Giurgea. 

În mintea mea, va exista permanent acel fron-
tispiciu luminos al Liceului „Unirea” din Focșani, pe
care vor străluci figurile celebre, ale profesorilor
eminenți amintiți. Acești profesori nu reușeau să te
facă să-ți fie frică de ei, te făceau să-ți dorești să-i
asculți. Să afli lucruri noi, deosebite. 

Deși nu cred că am avut aptitudini pentru do-
meniul umanistic, eram fascinat de orele de limba la-
tină ținute de inegalabila profesoară Elena Gâță, de
capacitatea sa de a îmbina lecțiile de latină cu istoria,
cu franceza, cu mitologia, dând mereu citate celebre,
de mare înțelepciune.

Erau ore care treceau fără să te obosească, da-
torită caracterului interactiv al lecțiilor. Profesoara
reușea să asculte de mai multe ori într-o singură oră,
fiecare elev. Rezultatul a fost că, după circa jumătate
de an, unii elevi puteau să se descurce în limba latină,
care nu mai era o limbă ”moartă”. Pare incredibil.

Un reprezentant de excepție al științelor
exacte, a fost Doamna prof. de fizică Stela Rădvan.
Ținuta sa sobră, de o eleganță dată doar de modestie,
o făcea să fie deosebit de distinsă. Trecerea timpului a
contribuit și mai mult ca să o prețuiesc și după absol-
virea liceului, pentru atractivitatea orelor sale, când ne
explica ce este curentul electric, cum funcționează so-
neria, de ce se învârte motorul electric, ce este un tran-
zistor, cum se măsoară cu șublerul, ce este inerția.
William Osler spunea că: E mai ușor să cumperi o
carte, decât s-o citești și este mai ușor s-o citești, decât
s-o înțelegi.

Eficiența orelor sale de fizică, s-a reflectat cel
mai bine în numărul de elevi calificați la olimpiadele
de matematică și fizică, în diverse etape școlare și ul-
terior admiși la facultăți.

Pentru că fiecare dintre profesorii iluștri
amintiți aveau un stil propriu de a instrui elevii, o
amintesc pe Doamna prof. Olga Gugulide, vorbitor
nativ de limba franceză. Aceasta a reușit ca după câ-
teva luni de predare și ascultare, elevii să poată comu-
nica în limba franceză. Spre surprinderea mea, după
primul an de liceu, decidenți impostori, au hotărât ca
profesorii de excepție Elena Gâță și Olga Gugulide, să
fie înlocuiți cu persoane care, profesional, erau departe
de cei cărora le-au luat locul. 

În opinia mea de elev adolescent, înlocuitorii
profesorilor nemuritori păreau cei mai autentici im-
postori rătăciți prin liceu. Erau oameni cu o pregătire
jalnică, care nu mai aveau jena de a se prezenta la ca-
tedră, în fața  unei clase de elevi care vorbeau
franțuzește după numai un an, sau răspundeau în la-
tină. Mă întreb ce-or fi ajuns copiii acestor decidenți,
educați de cei cu care i-au înlocuit pe adevărații pro-
fesori? Ce noroc pentru viitorul elevilor că
decidenților nu le-a venit ideea s-o dea afară și pe
Doamna Stela Rădvan, ilustru profesor de fizică.

Marele om politic român Nicolae Titulescu

spunea: ”Supraviețuirea unui popor constă în desco-
perirea valorilor autentice și promovarea lor în funcții
de decizie.”

Un alt om remarcabil a fost Domnul Eugen
Giurgea profesor excepțional de psihologie-filosofie.
Părea venit din fascinanta lume a cărților, despre care
putea vorbi oricât și oricând. Ținea prelegeri fără egal,
la nivel universitar, adresate unor elevi dornici de cul-
tură, sau care deveneau dornici de cultură. O lecție
bine pregătită de un profesor se deosebește de o
improvizație, prin calitatea expunerii, prin atenția ele-
vului care este absorbită, prin interesul de a asculta.

A fi profesor, înseamnă mult mai mult decât a
explica ceva unui elev, înseamnă să intri în sufletul lui,
să-l cucerești pentru o oră, când îi predai pentru prima
oară, făcându-l să nu te poată uita toată viața, să nu-ți
uite orele de laborator, instrucția, prelegerile.
ICOANA profesorului de elită este a omului fără
cusur, născut să-și iubească aproapele, să îl învețe, să
îl educe, să îl adopte ca elev și să investească în el
educație, cultură, dragoste, frumos, dar mai ales ade-
văr și lumină. Pot spune că am ajuns cineva în viață și
în societate datorită educației din școală și din familie,
numai prin muncă și fără a face compromisuri morale.
Profesorul care nu are discipoli, rămâne cu o mare ne-
împlinire. Elevul care nu a avut profesori străluciți, pe
care să-i urmeze și să-i depășească, rămâne un mare
nerealizat. Probabil, nu există neîmplinire mai mare
pentru un profesor, decât să aibă elevi nerealizați. 

Succesul elevilor este în mare măsură și suc-
cesul profesorilor. Elevii sunt urmașii spirituali ai pro-
fesorilor, pe care îi moștenesc spiritual. Lipsa de
educație îi poate face pe unii oameni inerți, sau să
meargă într-o direcție greșită. Să nu uităm că:
”Educația este cea mai puternică armă care poate
schimba lumea” (Nelson Mandela), dar având în ve-
dere dictonul ”mutatis mutandis, servatis servandis,”
adică ”schimbând ceea ce este de schimbat, păstrând
ceea ce este de păstrat.” Aș adăuga și să nu-i uitați
niciodată pe cei care v-au fost mentori.REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44
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Curge timpul neîncetat şi are un fel aparte de
a se rostogoli, când mai repede, când mai încet, fără
să-ţi dea răgazul de a conştientiza exact trecerea ani-
lor...

Privesc în jur şi-mi revăd colegii, prietenii,
pensionari deja, cu părul încărunţit, cu privirea slăbită,
mişcându-se mai încet, ca nişte persoane mai în vâr-
stă... Trăiesc şi eu, bineînţeles, această toamnă a vieţii,
despre care ştiam că va veni, dar nu voiam să cred că
a şi sosit... Au trecut ani numeroşi de când, cu paşi gră-
biţi, mergeam spre liceu... Oare, când au trecut şi unde
s-au ascuns atât de mulţi ani?!? Unde eşti adolescenţă,
unde te-ai ascuns?

Revin destul de des în oraşul adolescenţei mele
şi realizez cât de multe s-au schimbat în aceşti ani. Un
singur lucru a rămas la fel: de fiecare dată, am sau nu
am timp, drumurile mele se abat pe la bătrânul liceu,
fără un scop anume, doar ca să-l revăd, ca pe cineva
drag, să-i ating zidurile, să-i mângâi uşile, să mă încarc
de temeinicie. Se perinda atunci, parcă avea, oameni
mulţi, unii ştiuţi, alţii uitaţi, se aude undeva un clopo-
ţel, retrăiesc ore de curs, concursuri, emoţii, examene.
Fusese liceu de băieţi, Şcoala Medie Unirea, atunci
când, în 1958, am intrat în clasa a şaptea a acestei in-
stituţii prestigioase de învăţământ din Focşani. Poate
că, gândeam atunci, de aceea erau profesorii atât de ri-
guroşi, atât de severi, unii chiar colţuroşi, şi rareori ve-
deai pe faţa unuia dintre ei un zâmbet, o încurajare.

Năzdrăvăniile generaţiilor anterioare impuse-
seră, mai mult ca sigur, un comportament mai aspru.
În fiecare luni dimineaţa – careu, în fiecare zi – uni-
formă curată şi perfect călcată, cămaşă albă, cravată,
şapcă sau beretă cu iniţialele şcolii şi cu numărul ma-
tricol, părul “potolit” bine sub fileu, ciorapii groşi, din
bumbac, albi sau gri, tunsoarea “zero” fără greş, a bă-
ieţilor, note scăzute la purtare, exmatriculări ruşinoase,
pentru o zi, trei sau şapte zile pentru te miri ce scurtă
“promenadă pe Strada Mare” sau pentru un chiul ne-
vinovat, din varii motive. Nu sunt poveşti, dragilor cu-
noscuţi şi, mai ales, necunoscuţi cititori ai acestor
rânduri. Erau realităţile elevilor acelor ani, chiar dacă,
celor de acum, li se par poveşti de pe vremea bunicii.
Şi noi, ca oricine la vârsta adolescenţei, credeam că o
greutate sau o piedică poate fi depăşită printr-un sim-
plu sau printr-un dublu salt, că orice idee a celor vâr-
stnici era învechită, că orice autoritate era o
constrângere, că orice lege era o tiranie. Gânduri şi
credinţe de adolescent!

Când unul dintre profesori era mai blând şi în-
cerca să ne fie aproape, atunci îl priveam cu alţi ochi,
ni se părea că vine dintr-o altă lume. Aşa era Zamfirică
sau Zamfirel, cum îl alintam noi pe stăpânul unei se-
nine priviri albastre, profesorul nostru de limba şi li-
teratura română, Zamfir Constantinescu. Rareori ridica
glasul în clasă, ori ne “pedepsea” cu câte o “lucrare de
control”. La şcoala era “tovarăşul profesor”, în rest,

“Domnul Constantinescu”. Venea la şcoală pe jos, ca
şi noi, sau pe bicicletă, întotdeauna îmbrăcat în haine
din stofe în nuanţe de gri – poate ca să se asorteze cu
părul argintiu şi cu ochii albaştri. În clasă, Zamfirică
venea însoţit doar de catalog şi, în scurt timp, ne ştia
pe toţi, după nume şi prenume, ba chiar şi după banca
în care stăteam. Avea Profesorul o minte de invidiat şi
ne minunam când cita zeci de versuri sau pasaje în
proză, din memorie, pentru a-şi argumenta afirmaţiile.
“Când spui ceva, trebuie să şi dovedeşti că ai drep-
tate!” Venea uneori posomorât la oră, dar când începea
să ne desluşească sensurile mai greu de înţeles ale ver-
surilor “Poetului Nepereche”, sau când dezvelea în
faţa noastră, una câte una lumile ardelene ale lui Re-
breanu sau ale lui Slavici, atunci faţa lui se lumină şi-
ar fi trebuit să fii câine ca să-i deranjezi discursul. Ne
purta deseori prin lumi paralele, comparând cu nonşa-
lanţa adevăratului cunoscător scriitori români cu scrii-
tori străini, sau apropiind literatura de celelalte arte.
Când eram în clasa a noua, Profesorul a reînfiinţat Ce-
naclul literar Unirea – care “dispăruse” cu ceva vreme
în urmă –, invitându-i la întruniri pe toţi cei care do-
reau să afle mai multe despre “lumea literelor” sau să
se afirme printr-o lucrare literară proprie. Nu-mi amin-
tesc – deşi am fost în conducerea acestui cenaclu timp
de trei ani –, să se fi “afirmat” cineva în acea perioadă,
dar sâmburele sădit de Profesor a încolţit mai târziu,
când, din generaţia noastră, s-au “ales” profesori, zia-
rişti, secretari literari, etnografi, istorici, redactori de
carte, realizatori de emisiuni la Radio sau la Televi-
ziune. Slujitori ai literelor, aşa cum “îi aduna”
Zamfirică pe toţi aceştia, sub un singur nume.

La vremea aceea, am învăţat multe de la dragul
nostru profesor, care ne spunea că întotdeauna e bine
să te aşezi în locul celui din faţa ta şi, numai după
aceea, să-l judeci. Mai spunea că o faptă rea poate fi
îndreptată printr-o faptă bună, dar o vorbă grea, prin
ce vei putea s-o îndrepţi? Profesorul ura bârfa, detesta
intriga, acceptând-o doar ca generatoare a unui conflict
dramatic, într-o operă literară. Îi ignoră pe cei răi şi
consideră că orice problemă, oricât de întortocheată ar
fi, are o rezolvare; trebuie doar s-o cauţi şi să lupţi
până o găseşti. Îi ocolea pe delăsători şi încerca să ne
insufle ideea că fiecare dintre noi putem să ne alegem
drumul pe care mergem şi, mai ales, să fim atenţi pe
cine primim în viaţa noastră... Iar la final, să ne asu-
măm alegerile.

Atunci când nu era dascăl la catedră, ci era re-
gizor al cine ştie câtor piese de teatru, puse în scena
cu elevii-artişti, membri ai Cercului de teatru, Zamfi-
rica ne îmbărbăta: “Unde credeţi că sunteţi? Pe scenă
trebuie să aveţi soarele în suflete, indiferent dacă afară
plouă, şi-n viaţa voastră e furtună!...” Şi spectacolele
organizate şi regizate de el prindeau viaţă pe scena
Teatrului din Focşani, sau a Caselor de cultură din
Odobeşti, Panciu sau Mărăşeşti, unde ne deplasam, cu

Timpul nu iartă pe nimeni...
Magda Iancu Băltărețu

fostă elevă a Liceului Unirea 1958-1962 
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“dom’ profesor” oamenii din jur – unii îi fuseseră
elevi, în urmă cu ani – machiorul sau recuzitierul tea-
trului –, iar şoferul camionului cu care ne deplasam,
rătăciţi printre decoruri improvizate, era tatăl unui
coleg de liceu. Ne învăţa Zamfirică, atunci, şi să
visăm. Pe scenă aveam aripi, fiindcă el ni le anina,
zâmbind, încurajându-ne “Hai, copii! Hai, artiştii
mei!...”, sau lăcrimând de emoţie, atunci când specta-
torii ne aplaudau. Şi, interesant, aveam spectatori! Re-
gizorul ne lăuda rareori. Doar ne privea zâmbind şi ne
spunea: “Vedeţi că se poate? Trebuie doar să vrem şi
să avem încredere!”

Oare, câte ore aveau zilele noastre în timpul li-
ceului? Cum reuşeam să le acoperim pe toate? Făceam
sport mult, şi desen, şi muzică, în afara orelor din orar
participam la fel de fel de concursuri, eram prezenţi la
olimpiade, la serbări, la munca voluntară, dar reuşeam
să şi dansăm la reuniuni sau la ceaiuri, să ajungem şi
la concerte sau la spectacole de teatru, când aveam
bani sau când ne strecuram, pe ascuns, pe la intrarea
actorilor, ghemuindu-ne sus, la galerie...

Îmi revin acum în minte, chiar şi cele trei sau
patru numere dintr-o revistă, pe care atunci, în anii
1961-62, le-am scris de mână, cu tuş, cu peniţa rediş,
pe foi mari de bloc, atent colorate cu acuarele în dife-
rite nuanţe, ca să fie cât de cât atractive. “Aveţi grijă
cum dozaţi culoarea, că nu se va mai înţelege nimic
din ce scrieţi voi acolo!” mormăia în urma noastră pro-
fesorul Dumitru Popa, chemat în ajutor, special pentru
“grafică” şi aşezare în pagină.

Materialele se adunau toate la Zamfirica, cro-
nici ale spectacolelor noastre, poezii, epigrame, texte
semnate de diferiţi “autori”, colegi mai mari, colegi

mai mici... Profesorul le selecta, le “făcea” publicabile,
le stabilea importanţa şi rubrica, iar noi, Miki Bam şi
Magnu Dacia (Toni Weinstein şi Magda Iancu) ne ocu-
pam de “multiplicarea” acestora în trei, patru sau cinci
exemplare, în funcţie de cât ni se cerea... Pierdeam câ-
teva nopţi copiind, aşezând viniete, cine ştie de pe
unde decupate, ilustrând uneori, chiar şi cu câte o fo-
tografie multiplicată, de care ne făcea rost tot “domn’
profesor”... Numele revistei era UNIREA, bineînţeles,
dar nouă ne plăcea să-i spunem “revista noastră”, ne-
ştiind atunci că acesta era de fapt, adevăratul nume al
unei publicaţii şcolare, cu un prestigiu bine meritat.

Nu făceam lucruri extraordinare, nu erau fapte
ieşite din comun, erau doar nişte încercări de a ne ri-
dica deasupra relelor şi a urâtului, iar Zamfirica era cel
care ne ajuta să o facem. Aşa mi-l amintesc eu pe pro-
fesorul Zamfir Constantinescu. Poate, nu toţi colegii
mei l-au perceput astfel. Nici nu am ştiut niciodată
prea multe despre el, despre familia lui, despre aspi-
raţiile lui. Cine îndrăznea să-l întrebe aşa ceva? El era
Profesorul! Oare câţi ani să fi avut atunci? Să fi tot
avut 40, poate 50 de ani! Câtor generaţii le-a îndrumat
paşii şi câţi îşi mai aduc aminte de el? Nici nu bănuiam
atunci câte lecţii minunate de viaţă am primit! Zamfi-
rica oferea, nu se justifica pentru ce făcea şi nu cerea
nimic pentru el. Şi nu era singurul!

Multe chipuri frumoase şi minţi luminate s-au
îngrijit de devenirea noastră! Ce minunat ar fi să ne
putem aminti mai des – măcar prin astfel de exerciţii
de neuitare –, despre cei care au însemnat ceva în viaţa
noastră şi să aprindem o lumină pentru cei care nu mai
sunt! Se ştie: timpul nu iartă pe nimeni!
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Mantia propriului nostru eu, alteritatea, repre-
zintă marca unei confirmări indubitabile a sinelui, a
necesităţii de raportare la exterioritate, astfel încât ex-
terioritatea capătă identitate ca martor, ca oglindă a si-
nelui care ştie că există.

Ipostazele alterităţii, în poezia ,,Părinţii” de
Dumitru Pricop, evidenţiază stilistic oglinda unui su-
flet, al unui eu înstrăinat de a sa alteritate, părinţii, însă
un suflet ce încercă să se redefinească ca identitate
prin raportare la timpul mitic, cel al amintirilor ma-
terne, dar şi la timpul prezent, în care sacrul şi profanul
par a nu se fi detaşat unul de celălalt. Alteritatea eului
poetic se reflectă în spaţiul sacru şi în retrospectiva
amintirilor, spre care aspiră, căci poetul, fiind definit
de aspiraţia spre o comuniune a eului său cu cel al pă-
rinţilor, ce au trecut în nefiinţă, îşi poate regăsi seva
alterităţii doar în cele două spaţii, realitatea fiind re-
versul unui eu înstrăinat de a sa identitate.

Raportându-ne la alţii, ne măsurăm puterea de
a ne defini pe noi înşine, iar ,,alţii” reprezintă în primul
rând părinţii, nucleul genuin al propriei noastre perso-
nalităţi, de unde putem deduce faptul că alteritatea se
defineşte în acest caz prin iubire, deoarece ea în-
seamnă întoarcere spre sine, dar şi nevoia afectivă
de-ai tăi ,,sfinţi păgâni, cu-altarul în lopată”.

Conceptul central, în jurul căruia gravitează în-
treaga identitate a poetului, îl reprezintă ideea morţii,
ca o alteritate pentru conştiinţă, astfel încât valorile ce
sunt universal acceptate  în punctul de comuniune a
alterităţii cu identitatea şi anume responsabilitatea,
mila şi iubirea devin liante între viaţă şi moarte, chiar
dacă moartea înseamnă alterarea individualităţii sau
chiar pierderea ei totală. Iubirea reprezintă identitatea
sufletului, care se manifestă prin două ipostaze inter-
dependente ale alterităţii umane şi anume viaţa şi
moartea, astfel încât înţelegerea sentimentului de
moarte ca o alteritate a vieţii se realizează prin iubirea
faţă de tot ceea ce te defineşte ca entitate şi te deter-
mină să-ţi accepţi destinul pentru a putea trece spre o
noua identitate a sufletului.

Urmărind raportul dintre poet ca identitate in-
tangibilă şi alteritatea sa eternă, părinţii, acesta cu-
noaşte o serie de arii simbolice menite să creeze o
oglindă sufletească a sinelui poetic, însă o oglindă în
care se reflectă exterioritatea, ca unic martor al deve-
nirii eului interior. Raportând poezia, din punctul de
vedere al ipostazelor alterităţii, la vieţile fiecăruia din-

tre noi, ca unice identităţi, putem observa o etapizare
a evoluţiei noastre ca unică identitate în lume, evoluţie
reflectată în oglinda infinitului nostru ceresc, părinţii.
Aceste etape simbolice ale evoluţiei identităţii şi alte-
rităţii, ale raportului individului cu celălalt, sunt eta-
pizate astfel: ieşirea către celălalt, căutarea drumului
spre altul, aşteptarea, întâlnirea şi în final comuniunea
cu un Dumnezeu, ce oglindeşte imaginea alterităţii.

Primă etapă, ce o constituie ieşirea noastră
către altul, poate fi agresivă şi disperată, astfel încât
poetul are o viziune panoramică asupra lumii, fiind
aflat într-un prezent etern, încercând să-şi regăsească
o noua alteritate în prezentul crud al realităţii, ,,ziua
mi-i aduce prima dată/ cum au rămas pe zid de mănăs-
tire”, însă poetul nu se regăseşte nicăieri în exteriori-
tatea lumii, singura sa modalitate de a rămâne legat de

Părinţii, oglinda alterităţii sinelui 
şi a dumnezeirii

Andreea Tudorache

Eseul a primit Marele Premiu în cadrul Concursului Interjudețean de Eseuri „Dimensiuni spirituale ale
plaiului vrâncenesc - poetul DUMITRU PRICOP”. Proiectul organizat de C.E. Mihail Kogâlniceanu,
în parteneriat cu C.N. Unirea și C.N. Al. I. Cuza, are, ca principal scop, promovarea valorilor culturale

autohtone prin cunoaşterea operei poetului Dumitru Pricop.
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PREMII  CNUpărinţi fiind planul oniric, ce-i poate oferi doar o sim-
plă iluzie a fericirii, ,,îmbrăţişări de lacrimă ciudată a
somnului”. În vis, identitatea eului
se rezumă la metamorfozarea sta-
tică a sufletului într-o umbră, ce se
află în lumina sacră a ,,sfinţilor pă-
gâni”, cu a lor ,,stea curată”, astfel
încât eul liric va rămâne ancorat
etern în spaţiul cosmic, de unde pă-
rinţii îl veghează etern. Cititorul,
alteritatea detaşată a poeziei, se re-
găseşte profund în acest înţeles
alegoric a dorinţei de sacralitate al
spaţiului profan şi invers, căci toţi
am fost, suntem şi vom fi nevoiţi
să trecem cel mai dureros prag al
vieţii, pierderea părinţilor, eterna
noastră alteritate, astfel încât cu
plecarea fiecăruia dintre părinţi se
dărâmă câte o jumătate de cer.

În căutarea drumului spre
altul, urmărind evoluţia sinelui
nostru, găsim motivul labirintului
şi cel al confruntării cu viaţa, ce pare a fi o negură din
momentul pierderii părinţilor, deoarece după plecarea
acestora, privirile noastre se îndreaptă tot mai mult
către pământ şi tot mai puţin către cer. Motivul labi-
rintului sinelui este semnificativ pentru conturarea
noastră ca identitate, astfel încât acesta reflectă echi-
librul dintre cum te regăseşti tu ca unică identitate,
cum te reflecţi în oglinda părinţilor şi nu în ultimul
rând, cum se raportează părinţii la alteritatea acestora,
sinele tău. Astfel, poetul, alături de cititor, prin rapor-
tare la acesta, trece la cea de-a treia etapă a ariei sim-
bolice şi anume aşteptarea, ce constă atât în reveria
stimulativă relevată prin motivul rugăciunii, al divini-
tăţii, al dorului şi al melancoliei, cât şi în inerţia visu-
lui, ce reprezintă viciul consolator și acceptarea
singurătăţii sinelui în acord cu singurătatea celuilalt.
În planul oniric, cele trei raporturi ale alterităţii: sine-
identitate, sine-părinţi, părinţi-identitate sunt perfect
sesizabile, astfel încât identitatea sinelui poetic este în
comuniune cu părinţii, pe care conştiinţa sa îi situează
într-un timp prezent (,,iar mama pune, fără s-o mai
mire,/ în cimitir bujori-ca altădată”), ceea ce exprimă
dorinţa eului liric de a schimba atât situaţia prezentă,
în care se regăseşte ca un străin al propriei lumi, cât şi
legile implacabile ale cursului vieţii. Părinţii sunt ,,aş-
trii din iubire”, alteritatea inocenţei pierdute, a celor
care înfrunta durerea, astfel încât aceştia doar trec pra-
gul spre o nouă alteritate, universul cosmic, de unde
vor veghea asupra celor de care se simt uniţi, doar
printr-o îmbrăţişare a sinelui. Alteritatea duală dintre
părinţi şi copii se continuă în etapa întâlnirii, se relevă
prin motivele iubirii, nunţii şi solidarităţii, astfel încât
iubirea dintre părinţi va rămâne eternă şi dincolo de
spaţiul profan, printr-un legământ veşnic (,,bătrânul
tată/ cum va fi fost în noaptea lui de mire”), iar iubirea
va fi, în continuare, liantul dintre materialitatea celor
de pe pământ şi imaterialitatea devenirii sufletului.

Ca ultim reper a alterităţii se remarcă Dumne-
zeu, prezenţa acestuia evidenţiindu-se prin pregătirea

pentru întâlnirea cu Acesta, prin ipostazele reprezen-
tative ale convertirii sacrului, dar şi prin imaginea
dumnezeirii şi proiecţiile ei. Pregătirea întâlnirii cu sa-
cralitatea se realizează în spaţiul profan, unde puritatea
sufletească se dobândeşte prin muncă cinstită, ,,cu-al-
tarul în lopată”, astfel încât convertirea eului într-un
astru îşi are nucleul genuin tot în imaterialitatea lumii,
cimitirul reprezentând o ipostază a trecerii către din-
colo. Proiecţiile dumnezeirii se reflectă prin dragostea
Acestuia pentru pământeni, astfel încât a sa alteritate
pe pământ o reprezintă fiecare dintre noi, ce ne dife-
renţiem prin propria noastră cunoaştere şi trăire. În-
treaga poezie este o alteritate a viziunii poetului asupra
dumnezeirii, ce-şi imprimă atotcunoaşterea asupra
,,păgânilor” prin puterea dragostei, mai ales cea din
sânul familiei, contrastându-se astfel imposibilitatea
dezintegrării unui întreg, chiar şi prin trecerea în nefi-
inţă.

Raportându-ne însă la modalităţile de manifes-
tare a alterităţii, cuvântul constituie cel mai bun exem-
plu, astfel încât poezia este un liant între cuvânt şi
trăirile poetului, aceasta devenind o metaforă ce-l par-
ticularizează întru totul pe poet, prin conturarea unui
tablou sufletesc raportat la o exterioritate a sinelui,  pă-
rinţii,  exterioritate care nu cunoaşte nici timp și nici
spaţiu, ci doar devenirea eternă,  într-o nouă alteritate,
universul sacru.

În concluzie, alteritatea sinelui poetic se naşte
prin cuvânt, căci, prin intermediul limbajului, exterio-
ritatea se desfăşoară, în sensul că omul nu există prin
cuvânt, ci doar  participă, este prezent în cuvântul său.
Cel ce vorbeşte asistă la propria-i manifestare, în timp
ce interlocutorul intangibil nu participă, fiind pentru
totdeauna în afară, prin a sa identitate, astfel încât o
ipostază a alterităţii, prin referire la sonetul ,,Părinţii”,
o reprezintă şi cititorul, ce se detaşează ca identitate
de poet, dar care totuşi se regăseşte în labirintul trăiri-
lor afective ale acestuia. Fără alteritate nu există iden-
titate, ,,cum nu există lumină fără umbră şi ură fără
iubire.” (Cezar Petrescu).                                                                                                                                                    REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44
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Dumitru Pricop şi ipostazele  alterităţii 
Oana Mădălina Manole

Eseul a primit Premiul al II-lea în cadrul Concursului Interjudețean de Eseuri „Dimensiuni spirituale
ale plaiului vrâncenesc - poetul DUMITRU PRICOP”. 

Viaţa psihică a omului nu este legată doar de
sistemul nervos central şi periferic, ci tot organismul
o influenţează. Complexitatea ei, care duce la abateri
de la regulile logicii, este însăşi chintesenţa omului.
Fiecare viaţă psihică constituie o altă lume, mai
diferită şi mai ascunsă de cea înconjurătoare. Fiecare
individ îşi construieşte lumea prin pluralitatea eului,
construind avataruri. Astfel, îşi poate interpreta toate
rolurile în trăirile şi sentimentele sale. Individul se
raportează la propriul eu ca la o entitate străină corpu-
lui său. Îşi foloseşte avatarurile sufletului  în toate
trările lui şi  încearcă să îşi găsească  un rost, o
explicaţie, modelându-se după Celălalt. De aceea, în
diverse maladii, bolnavul nu se percepe ca bolnav, şi
deci boala nu e resimţită ca ceva neplăcut, ci drept
ceva confortabil. Dacă omul nu are abilitatea de a-şi
proiecta egoul în avataruri, i se induce această aptitu-
dine.

Această capacitate a omului, numită alteritate,
a fost studiată îndelung de gânditorii secolului al XX-
lea, cu precădere cel preocupat de fenomenologia ei,
fiind Emmanuel Lèvinas. Conceptul de alteritate este
o noţiune filosofică, dar care trece dincolo de barierele

filosofiei şi în alte domenii.  Contrastând cu identita-
tea, aceasta se referă la sute de oglindiri ideale  ale pro-
priului eu, lumea interioară a persoanei reprezentând
o întreagă istorie a sufletului.

Poemul ,,Părinţii” constituie un sonet din vo-
lumul ,,Paharul însângerat. Sonete. ”, apărut în 2001.
Dumitru Pricop, născut în anul 1943 şi decedat în anul
2007, a fost un poet vrâncean, care a moştenit
meşteşugul cuvântului de la tatăl său, având o uşurinţă
extraordinară în a compune versuri. 

Sonetul ,,Părinţii” este constituit din 14 versuri
endecasilabice, două catrene şi două terţeturi, cu ritm
iambic  şi rima abba baab cdc dcd, versul final contu-
rând concluzia întregii poezii.

Titlul sonetului ,,Părinţii”, constituit dintr-un
singur substantiv comun articulat hotărât, anticipează
tema care va fi dezvoltată în discursul liric. Poezia se
deschide cu o perspectivă  abisală care taie respiraţia
şi anunţă din primele două versuri ,,În somn, purtând
coroana lor subţire/de sfinţi păgâni, cu-altarul în
lopată ” că se va dezvolta alegoria morţii, a corpului
transcendent. Se prezintă un infern al trăirilor lipsite
de lumina călăuzitoare  a spiritului înăbuşite într-o
foială subconştientă fără expresie sau exprimată astfel
încât suferinţa poetului să te înfioare, iar arta lui să te
înduioşeze. Intensitatea lirică din ,,Părinţii” nu poate
fi ţinută multă vreme la acelaşi nivel. Este esenţial în
atingerea intensităţii emoţionale doar prin relatări sim-
pliste, fără inutile dezvoltări tematice, trezind bănuiala
unei spontaneităţi absolute, a unei stângăcii
asemănătoare cu aceea a marilor naivi din pictură. Este
o poezie aproape pură, nonreferenţială, al cărui ultim
strat perceptibil este o emoţionalitate viscerală, bolbo-
rositoare, confuză, aproape ca o ,,jelanie a fiziologiei”,
cum spune Vladimir Streinu.

La Dumitru Pricop întâlnim tristeţea cuvântu-
lui, urmată de mâhnire, nelinişte, suferinţă. Poetul nu
e trist, ci scrie trist un labirint de senzaţii și sentimente.
Întregul discurs liric dezvoltă ipostazele reprezentative
ale convertirii sacrului, deoarece părinţii trec în dimen-
siunea spirituală parcurgând un ritual. În conţinutul so-
netului, se ramifică şi se dezvoltă, prin împletire, două
egouri, având fiecare ipostaze ale alterităţii : egoul
eului liric şi părinţii.REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44grafica articolului: Iulia Plăiașu
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Egoul eului liric, mai sec ,,stăpân pe  rost şi
fire” se transcende în două avataruri unul care va re-
memora, noaptea, imaginea morţii părinţilor şi în
antiteză, ziua, când îi vede rămânând asemenea
sfinţilor ,,pe zid de mănăstire”. Ipostazele alterităţii
părinţilor sunt răspândite pe întreg parcursul sonetului.
Iniţal aceştia sunt evocaţi ca trupuri inerte prin meta-
fora morţii ,,Îmbrăţişaţi de lacrima ciudată/ a somnu-
lui”.

Totodată, ei nu  sunt perceputi astfel, ci cu un
spirit care răzbate din cer veghind cu ,,aştrii din iu-
bire”. Părinţii eului liric sunt nişte ,,sfinţi
păgâni”. Oximoronul are menirea de a sa-
craliza realul, tangibilul din lumea
pământească. Alteritatea presupune şi
pregătirea inidividului pentru întâlnirea
cu Dumnezeu, astfel, acestora le este ier-
tat cugetul omenesc şi metafizic, primesc
proiecţia imaginii dumnezeirii, fiind
transformaţi în sfinţi ,,purtând coroana lor
subţire”. Gerunziul verbului sugerează
continua desfăşurare, faptul că poziţia din
lumea sufletelor, odată primită, nu se
revocă. Ei apar ,,pâcloşi de veşnicie”  pe
bolta cerească precum o stea curată, de
unde pot fi atinşi cu umbra spiritului. 

O altă ipostază a alterităţii se re-
marcă în cea de-a doua strofă a poeziei.
Timpul  verbului ,,cum va fi fost” lărgeşte
orizontul în plan spaţial şi temporal, ofe-
rind durata ideală a creaţiei, iar sintagma
,,fără s-o mai mire” indică tocmai obişnuinţa de a per-
cepe cimitirul precum un cămin, căci, în definitiv, el
este căminul trupurilor lor inerte. Trecând în dimen-

siunea sacră, părinţii se percep încă fiinţe materiale,
de aceea continuă să facă aceleaşi gesturi tulburătoare
,,E tot tulburător bătrânul tată/Cum  va fi fost în noap-
tea lui de mire”.

În finalul sonetului, ultimul vers închide între-
gul univers al creaţiei, în calitate de concluzie şi de

ipostază principală a alterităţii. Odată cu ve-
nire zilei, eul liric îşi vede părinţii ,,pe zid de
mănăstire” – metaforă prin care revine la sta-
tutul de sfinţi, ei constituind gravuri biseri-
ceşti. 

Alternanţa dintre zi şi noapte susţine
conceptul de alteritate, fiind două universuri
în care se proiectează avatarurile indivizilor.
Totodată, noţiunea de alteritate este susţinută
şi de împletirea celor trei timpuri trecut, pre-
zent şi viitor, cu precădere primele două. Pre-
zentul ,,se arată”, ,,ating”, ,,-aduce” exprimă
intensitatea trăirii într-o durată concentrată,
valorizează clipa prezentului în contrast cu
viitorul şi trecutul ,,au rămas” care evocă
jocul destinelor, ilustrând o afectivitate pro-
nunţată.

Scindarea eului în sute de părţi, fiecare
având propria viaţă este o capacitate extraor-

dinară a fiinţei umane de a se regenera şi de a construi
o personalitate puternică.
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Harta Crimeii
Cristian Cazacu

Pe Cristian Cazacu l-am descoperit analizând traseul din șablonul cult. Mi-a explicat “că dacă per-
sonajul trece printr-o perioada nefastă apare un deșert sau un loc pustiu, dacă acesta trece printr-o întâm-
plare sau un război din care iese biruitor apare vegetația (biruirea binelui - apariția vieții - pădurea; biruirea
răului - deșert sau zona înghețată)”. Cunoscut atât în țară, cât și peste hotare pentru pasiunea sa deosebită
- cartografia - este autorul celei mai mari hărți handmade și deținătorul titlului “Cel mai tânăr cartograf”
acordat de către decanul Facultății de Geografie, pentru reprezentare cu fidelitate a realității cartografice.

prof. Cristina Chiriac

Crearea unei hărți reprezintă, întotdeauna, un
proces alcătuit din mai multe etape. Alegerea subiec-
tului hărții apare din nevoia de a cartografia fiecare
colț al acestei planete. Am ales sa realizez harta Re-
publicii Autonome Crimeea, dintr-o dorință specială,
de a cartografia fiecare oblast ucrainean, pornind de
la Jalta până la Armjans’k și de la Cornomors’ke până
la Kerci. Pe această hartă am dorit să cartografiez toate
localitățile, drumurile, lacurile, perimetrele
localităților, aeroporturile, pădurile, munții, apele și
căile ferate.

Harta Republicii Autonome Crimeea a fost rea-
lizată în perioada 30 august 2014 – 05 septembrie
2014. Anul acesta Crimeea a reprezentat un punct fier-
binte pe harta geopolitică, suferind schimbări admi-
nistrative și politice. Din punct de vedere geografic,
Crimeea este o peninsulă înconjurată la sud și vest de
Marea Neagră și la est de Marea Azov. În nord, Cri-
meea se învecinează cu oblastul Kherson. La întocmi-
rea unei hărți rutiere este necesar un atlas, instrumente
de măsurare a distanțelor, suportul de hârtie, pe care
urmează să reprezinți harta și o oarecare îndemânare
în trasarea liniilor. Primul pas este împărțirea
suprafeței în pătrate cu latura de 1,75 cm pe atlas și
3,5 cm pe viitoarea hartă. Astfel reușești să respecți
mult mai ușor adevărul cartografic și să trasezi cât mai
fidel linia țărmului.

Al doilea pas îl reprezintă trasarea drumurilor.
Cu roșu, am trecut drumurile importante, ce leagă
principalele localități, cu portocaliu drumurile ce leagă
localități din interiorul raioanelor, cu mov drumuri ce
leagă comunele de centrul raional şi cu două dungi
roșii drumurile comunale. Conform atlasului, drumu-
rile importante din peninsulă leagă stațiunile de pe
malul Mării Negre de Ucraina şi strâmtoarea Kerci.
Aici este o dezvoltare a rețelei rutiere spre nord şi spre
est și am cartografiat mai departe drumurile din penin-
sulă. În partea de est a peninsulei, începe să fie mai
bine definită, fiind trecut țărmul peninsulei Tarchan-
kutskyj. După câteva ore de muncă se poate observa
evoluția desenului, în care am completat partea rutieră
a aproximativ jumătate din peninsulă. Pentru că forma
geografică a peninsulei nu este una compactă, am fost
nevoit să mai folosesc două coli pe care le-am așezat
în partea de nord şi de est. Astfel am putut continua
cartografierea drumurilor care nu încap pe coala de
mai sus. Lipirea a constat într-un proces complex, prin
care am fost nevoit sa măsor celelalte coli, să le împart

în pătrate cu laturi egale, să elimin părțile în plus și să
le lipesc egal, astfel încât să nu greșesc. După ce am
lipit coala din dreapta imaginii, am putut continua des-
enarea țărmului şi trasarea șoselelor. În dreapta, se
poate observa nou conturata peninsulă Kerci şi țărmul
sudic al Mării Azov. Însă urmează să lipesc partea de
nord, pentru a cartografia în întregime un lac impor-
tant al peninsulei Crimeea - Lacul Syvaș sau Zatoka
Syvaș, în ucraineană. Acest lac are adâncimea maximă
de 3 metri la contactul acestuia cu Marea Azov şi este
faimos pentru faptul că în timpul războiului civil rus,
armata l-a trecut cu piciorul.

Procesului de cartografiere continuă după ce
am lipit o coală sus şi am scurtat-o pentru ca harta să
poată ieși la dimensiunea dorită. Un centimetru pe
harta realizată de mine este echivalentul a 3,25 kilo-
metrii în realitate. În acest moment am reușit să carto-
grafiez toată rețeaua rutieră. A urmat cartografierea
rețelei căilor ferate, ce a reprezentat pentru mine un
lucru foarte ușor (Crimeea nu are o rețea de infrastruc-
tură feroviară foarte avansată. Există două magistrale
importante ce se intersectează). Harta Crimeii a repre-
zentat pentru mine o depășire a puterilor mele. Nu mai
realizasem o hartă în care sa trec întreaga infrastruc-
tură a unei regiuni. Însă, trecerea șoselelor și a căilor
ferate nu reprezintă nici jumătate din întreaga muncă.
A urmat trasarea localităților celor mai mari, învățarea
alfabetului rusesc pentru a scrie numele în caractere
latine şi rusești. Datorită acestei hărți am învățat să
scriu cu litere rusești. Ce mod mai plăcut de a învăța
ceva decât prin a-mi exercita pasiunea?
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Am ales să reprezint localitățile cu populație
de sub 2000 de locuitori cu un punct negru, localitățile
până în 5000 de locuitori cu un punct negru înconjurat
de un cerc, localitățile cu peste 5000 de locuitori
(orașele) cu un punct negru înconjurat de două cercuri.
Localitățile cu populație de peste 20.000 de locuitori
au fost desenate în forma lor actuală, la fel si cele cu
peste 50.000 și 100.000 locuitori.  Am început să trec
localitățile de la vest la est, am colorat lacul Syvaș cu
un albastru deschis și am început una dintre cele mai
grele etape ale dezvoltării hărții. A urmat apoi, într-o
formă primară, orașul Sevastopol, cel mai important
port din peninsulă și cel mai important oraș turistic.
Cu verde, am reprezentat punctele cu cea mai fru-
moasă vedere de ansamblu asupra orașului. Am trecut
și faruri, situri arheologice, peșteri, monumente, por-
tul, puncte de coastă, importante orientării navigației
maritime, lacuri, ape din jurul Sevastopolului, mănăs-
tiri și biserici și distanța între localități, exprimată în
număr de kilometrii. Toată această reprezentare a în-
semnat aproape 8 ore de muncă pentru Sevastopol. Am
reprezentat apoi cele mai importante orașe şi cea mai
grea parte - coasta de sud. Aici am fost nevoit să-mi
utilizez abilitățile cu maximă finețe cartografică.
Localitățile se aflau una lângă alta, trebuia să desenez
Munții Crimeii, să trec rezervațiile, aeroporturile, por-
turile, siturile arheologice, să scriu numele a 100 de
repere în două limbi și să trec și distanțele între
localități. Partea de sud a Crimeii a fost terminată în
două zile. Apoi am trecut capitala - Simferopol, oraș
situat în centrul peninsulei, cu o populație de 340.000
locuitori, populat acum 300 de ani, de tătarii crimeeni,
ce au fost supuși de ruși,  constructorii actualului oraș.
Astăzi, tătarii crimeeni, reprezintă în întreaga Crimee
doar 12%. Triunghiul Simferopol – Sevastopol – Jalta
(Yalta) a fost pentru mine cea mai grea încercare de
cartografiere detaliată pe care o întâlnisem până
atunci. 

A urmat cartografierea împrejurimilor Feodo-
sijei, o zonă puternic industrializată, traversată de ca-
nalul de irigații Pivnicno - Kryms’kyj kanal. A fost una
dintre cele mai grele probe de reprezentare a râurilor,
localităților, drumurilor şi mlaștinilor. Este cea mai ro-
ditoare zona a Crimeii, traversată de numeroase canale
de irigații şi locuită de foarte mulți ruși (în Crimeea
rușii sunt majoritari). După ce am terminat de carto-
grafiat partea de sud, am realizat că harta Crimeii este
cea mai detaliată și cea mai colorată hartă desenată de
mine până la acel moment. Astăzi am proiecte ce în-
trec cu mult harta Crimeii, însă ea a reprezentat înce-
putul unei noi generații de hărți, cele rutiere. În cele
din urmă, am izbândit și am ajuns pe coasta de est, la
Strâmtoarea Kerci. Atunci, am observat că am realizat
harta, în proporție de 80-90%. După ce am trecut
rezervațiile naturale, am colorat linia coastei, am scris
numele peninsulelor, capurilor, golfurilor, lacurilor,
strâmtorilor și munților. După șapte zile de muncă, am
realizat cu succes că am reușit din nou să îmi depășesc
abilitățile. După ce voi termina de cartografiat toate
oblastele (regiunile) ucrainene, voi organiza o
expoziție cu tema Ucraina.



Codrin Ghidiu

Ca aplicaţie pentru ilustrarea raporturilor din-
tre narator, autor şi personaj, elevilor li s-a cerut să
creeze un text respectând pe cât posibil interacţiunea
dintre instanţele narative aşa cum apare ea în textul lui
Mircea Cărtărescu - "Florin scrie un roman". Mai jos
sunt cele mai interesante soluţii la subiectul dat. 

(prof. Daniela Plăiașu)Naratorii
Daaa... este, în sfârșit, pauză.
Elevii zburdă din bancă-n bancă. Doar Ionel

stă la locul lui, privind pofticios croissantul din mâi-
nile sale. Mușcă din el cu poftă. Ciocolata se împrăștie
în gura lui, făcându-l să ofteze de plăcere. Nicușor e
fericit. Stai. Putea să jure că acum puțin timp îl chema
Ionel. Dar parcă își amintea și de Nicușor. Hmmm...

- Hei! Dar cum, îi schimbi numele așa, pur și
simplu?!

- Ia vezi-ți de povestea ta și lasă-mă-n pace!
Hai, fugi, Nar. nr. 2!

Acum că mă uit mai bine, are dreptate. Am
uitat să înlocuiesc în toată povestea Ionel cu Nicușor
și uite la ce s-a ajuns! Oricum, mare e concurența pen-
tru postul de narator! Și după ce ajungi narator, trebuie
să fii foarte vigilent, căci cine știe ce profitor îți poate
ocupa locul dacă lași povestea nesupravegheată. Ei
bine, acum mi s-a făcut foame. A plecat Nar. nr. 2? Ok,
intru în poveste să-mi iau o pizza cu ton și ceapă...

- Ha-ha! Acum eu sunt naratorul!
- Parcă plecaseși! spuse el, molfăind niște ron-

dele de ceapă. Hei, nu-mi spune tu mie verbele zicerii,
da? zise el. Ce ți-am spus eu? zise el. Încetează! zise
el. O să plâng... zise el, zise el, zise el.

Și Nar. nr. 2 a râs cu poftă.
- Stai, ce-am făcut? Cine ești tu?
- Eu sunt Nar. nr. 3 și povestea e acum a mea!

Nar. nr. 3. Doamne ce urât sună! Mă voi numi de
acum... Johnny.

- Ce bine! Nu mai ești narator! Acum eu,
Nicușor-Ionel, sunt naratorul!

- Cum să fie un personaj de rând ca tine nara-
tor? Așa ceva nu se face! Nu e de bun-simț! spuse el.
Stai... spuse el? Cine ești tu?

- Autorul.

Toți înlemniră. Brusc, s-au aplecat cu capul la
podea, în genunchi... în genunchi, am zis! Și au cerut
îndurare. „Eu nu voiam să se ajungă la asta, dar cum
voi nu sunteți apți pentru a fi autori, eu voi prelua pos-
tul!” răcni el.

Cum adică „răcni el”? Ești un impostor? Pe el,
băieți! POC POC POC.

- Gata. Tipul era un escroc.
- Păi dacă acum nu mai e nici el narator, cine

va încheia povestea?
- ...
- Te vedeeem!
- Ba nu!
- Acum te vedem. Poți să închei povestea?
- Dar dacă nu sunt nici eu narator, ci doar un

biet personaj, iar realitatea asta în care trăim este doar
o viziune îngustă a posibilităților existențiale pe care
noi, muritorii de...

- Poți să taci.
- Bine.
- Ok, am eu altă idee!
- Cine ești? E greu să te orientezi fără verbele

zicerii.
- Sunt Nar. nr. 1!
- Vezi că ai niște mozzarella la colțul gurii.

Așa, gata. Deci, care e ideea?
- Uite asta: punct.
- A funcționat?
- Cred că da. 
- Oh ce bine! Acum hai la o prăjitură!
Și au plecat fericiți. Dar eu eram și mai fericit,

căci personajele mele, naratorii și Ionel, au învățat să
se descurce singure într-o situație de criză majoră.
Sunt mândru de ei. Ce alte personaje ar mai putea face
asta? Cred că o să le dau niște savarine.

- Știi că te auzim, nu?
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Iulia Plăiașu

Încet din vis, 
porţile se deschid
Sunt aici, din nou, în locul pierdut şi fără timp.
Văd o statuie, îngenuncheată. Ea mă sperie.

Mă întorc, cu spatele la ea şi deodată realizez că am
un dicţionar în mână. Citesc primul cuvânt şi îl uit.
Simt cum statuia se mişcă pentru că ştiu că se mişcă…

Încerc să mă întorc, dar am „îngheţat”. De-
odată mă întorc şi izbesc statuia cu dicţionarul. Reali-
zez că este un vis şi el se disipă…

Mă trezesc şi apoi nu mai ştiu. Traducerea
acestui vis mi se pare imposibilă, acest vis ce nu se va
sfârşi.

Trebuie să îmi amintesc, însă, ce s-a întâmplat
în ziua aceea. Sunt în pat. Iau jurnalul de pe noptieră.
Nu este nimic. Ştiu că în ziua aceea am scris atât de
mult şi acum nu mai este nimic, realizez însă că pagi-
nile sunt rupte, margini negre. Nu sunt goale, sunt dis-
părute. Mă uit în sus, încercând să îmi amintesc,
realizez însă că este o gaură în tavan, ce pare că mă
înghite… Îmi amintesc ce s-a întâmplat şi scriu atât de
rapid… Ştiam că este un vis, acum.

El nu ştie că a uitat ceva ce nu trebuia să fi
uitat. Are amnezie. Subconştientul lui încearcă să îi
amintească şi scrie o carte spirituală, prin el, pentru el,
scriitorul amintirilor lui. Ei însă nu ştiu că amintirile
lui sunt ireale, amintiri create de mine, scriitorul aces-
tei cărţi.
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Persoane şi făpturi
Legenda spune că pe vremea lui Ştefan cel

Mare trăia un boier preamărit. Şi acesta creştea o fată,
botezată Maria. Dar ce fecioară avea boierul! Mai stea
decât Luceafărul şi mai floare decât lăcrămioara ce se
pleacă, ruşinată de bătăile pofticioase ale soarelui. Fata
ajunse la vârsta măritişului. Ceartă mare în familia
boierului! Se făcea că boierul voia să ia de ginere un
singurul flăcău la fel de bogat ca şi el, căci era ruşine
dacă ea s-ar fi încurcat cu o familie mai puţin înstărită.
Dar inima fecioarei fugea la Ion al lu`Florea, băiatul
de pe coastă, cunoscut pentru nenorocirile pe care le
face.  Ion niciodată nu îşi ispăşea pedeapsa! Cum
stătea gânditoare  Maria în scrânciobul din faţa prispei,
o cheamă um om al casei la părintele său. Decizia tre-
buia luată. Şi spune lumea prin sat că trei zile şi trei
nopţi a durat cearta! Şi cum nu s-au înţeles prea bine,
fecioara a fugit cu Ion al ei în lume. Ce a urmat? 

- Ahh, mama, gata pentru azi! 
- Ce ai păţit?
- Nimic, dar nu mai am inspiraţie.
- Dar ce te-a rugat doamna profesoară,

Măriuca?
- Promit că mai lucrez diseară, dar acum chiar

nu ştiu unde să o mai trimit pe Maria.
- Cum aşa, păi nu te-am învăţat eu că nu tre-

buie să laşi pe mâine ce poţi face azi?
- Da mamă... Şi tot tu m-ai învăţat, când ţi-am

propus să mergem la cumpărături, că mai bine las pe
poimâine că poate nu mai am nevoie.

- Hai, gata cu te-am învăţat, nu te-am învăţat,
treci la masă!

Şi s-a dus. Acum că deja am scris ceva, o las
puţin pe Măriuca să mănânce şi după poate ne
povesteşte unde a fugit Maria cu Ion al ei. Trebuie să
termin şi cealaltă lucrare pentru centrul de talente, prea
mult am continuat-o pe aceasta cu Măriuca, pe când
lucrarea mea de bază, puţin mai intelectuală, nici nu
are un început bine definit ... Mai întâi mă semnez,
mereu uit să mă semnez... Ma...ria...na... Io...naş...cu.
Ştiţi la ce m-am gândit? Oare cum e sa fii personaj în
povestea cuiva? Oare cum e să trăieşti după cum vrea
cineva? Oare poţi să fii tot ce altcineva a vrut să fie?
Oare cineva poate să dea viaţă altcuiva? Oare... oare...
Da Mariana, tu eşti creată de mine. Deci tu trăieşti
după cum vreau eu. Acum pot să te fac să îţi pierzi
total inspiraţia sau pot să te fac să îi trimiți acest şir de
întrebări existenţiale unui mare filosof. Mariana, tu
eşti tot ce vreau eu să fii. Eu ţi-am dat viaţă şi tot eu
pot să ţi-o iau. Şi uite cum acest nevinovat joc al
creaţiei devine cea mai mare minciună posibilă. Pentru
că existenţa este cea mai mare şi mai importantă va-
loare a unei fiinţe, iar când existenţa în sine devine o
minciună, nu poţi spune că exişti în adevăratul sens al
cuvântului. Existenţa înseamnă libertate. Şi ce libertate
poţi avea când tu nu eşti decât adunătura de idei fabu-
loase sau mai puţin reuşite ale unei persoane?  Trecând
peste aceste ipoteze, dau frâu liber ideilor ce i-au dat
naştere Marianei. Unde am rămas? Oare, oare...Nu,
normal că eu nu fac parte din acele persoane. Per-
soane... mhm... Putem numi aceste făpturi persoane?
Nu. Doar creatorul suprem e persoană. Şi cum poţi
stabili care e persoana din şirul de făpturi create şi de

unde începe şirul secundar format din creaţiile prece-
dentului? De fapt, fiecare făptură are persoana sa care
este la rândul ei făptura unei persoane şi tot aşa. Cred
că ăsta este cu adevărat un mister al universului. O,
Măriuca şi-a terminat prânzul! E timpul să îi continui
povestea! 

- Săru’ mâna pentru masă!
- Să creşti mare! Mă gândeam ce bine s-ar di-

gera ciorba aia dacă ai sta liniştită la birou, eu ştiu,
continuând povestea Mariei...

- Mamă!
- Ziceam şi eu... Mai ţii minte usuleţul ăla de

ciocolată?
- Ce poftă de scris m-a apucat brusc.
- Aşa te vreau!
Deşi am  doar puţină inspiraţie, nici nu ştiţi ce

repede se înmulţeşte când aud de ciocolată. În plus,
ursul ăla arată divin, aşa că mă apuc din nou de Maria.
Cei doi au fugit la ascunzătoarea secretă a lui Ion: o
casă părăsită pusă în mijlocul pustiului. Cum nu aveau
unde altundeva să fugă, iar pentru a-şi hrăni gurile tre-
buiau să calce în afara acelui nicăieri unde, satul fiind
mic, lumea avea să îi recunoască, au decis să fure o
vreme din bogăţiile terenului în preajma căruia s-au
ascuns. Din păcate, Ion s-a îmbolnăvit, dar a refuzat
să calce pragul satului. Nu voia să o lase pe Maria să
se întoarcă la poruncile boierului, căci cu siguranţă
doctoriţa s-ar fi dus de-îndat la boier să îi
mărturisească, în schimbul unor arginţi, drumul spre
ascunzătoare. S-a rugat Maria la Dumnezeu zi şi
noapte. Şi a dat Domnu’ să se facă bine Ion. Şi se
spune că atunci s-a întrezărit un curcubeu, şi ei au fugit
la capătul curcubeului, peste şapte mări şi şapte ţări,
unde au făcut trei copii voinici şi au trăit fericiţi până
la adânci bătrâneţi!

grafica: Teodora Tudose
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Romanul realist-obiectiv - ION de Liviu Rebreanu
Exercițiu de argumentare-contraargumentare, după modelul dezbaterilor academice, desfășurat la ro-

manul Ion de Liviu Rebreanu. S-a lucrat în echipe de câte trei elevi, moțiunea (tema) primită fiind: Ana Baciu
este responsabilă pentru soarta ei. Prezentăm cea mai izbutită temă realizată de elevele Bianca Dumitrașcu,
Maria-Alexandra Marin și Cora Oprea. Sursa principală care a oferit dovezi pentru susținerea argumentelor a
reprezentat-o romanul, la care s-au adăugat un studiu critic și încă o sursă dintr-un alt domeniu. (prof. Maria
Zgăbârdici)

Ana Baciu este o fată în jurul vârstei de 23 de
ani, fiind fiica înstăritului Vasile Baciu, orfană de
mamă și singura moștenitoare directă a familiei sale.
Aceasta pare născută sub semnul nefericirii, fiind
predestinată unei existențe tragice ce își are originea
în dorința ei de a-l avea pe Ion drept soț, refuzâd
căsătoria cu George Bulbuc (țăran înstărit), căsătorie
impusă de tatăl ei. ”Fata urâtă” se lasă ghidată de sen-
timente și nu de rațiune, crezând în iubirea purtată ei
de către Ion. Lucrurile iau o întorsătură tragică și
aceasta, în urma unor lungi chinuri, decide să-și curme
suferința, spânzurându-se.

Această prezență feminină a romanului poate
fi găsită direct responsabilă de destinul ei, datorită
următoarelor argumente:

1) Primul argument este reprezentat de nesu-
punerea ei față de tatăl său, ce bănuiește intențiile
adevărate ale lui Ion, ea acționând tot după propria sa
voie.

2) Al doilea argument în susținerea moțiunii
este că aceasta nu face nimic pentru a-și schimba
soarta, lăsând pe cei doi bărbați să-i hotărască destinul,
în ciuda faptului că ea este subiectul conflictului.

3) Și, în final, ultimul argument este continua-
rea relației sale cu Ion, cu toate că află de dragostea
purtată de soțul ei  Floricăi.

În continuare acest subiect va fi dezbătut,

fiecărui argument adăugându-i-se și câte un contraar-
gument, pentru a elimina orice urmă de subiectivitate.

Un prim argument ar fi că Ana este vinovată
deoarece ea refuză în repetate rânduri să își asculte
tatăl, care, având mai multă experiență de viață, intuise
adevăratele intenții ale lui Ion. Vasile Baciu, om ursuz
și avar, conștient de poziția sa socială în sat, realizează
că Ion nu o iubește pe Ana și dorește doar să obțină
pământ și astfel să recapete respectul celor din jur. El
nu numai că se plânge sătenilor că are un copil
neascultător (“...o fată am și eu și nu-mi place deloc
fata pe care o am. Nu-mi place auzi? Că nu vrea să mă
asculte. Și tare mă doare inima și tare-s supărat că nu
se uită în gura mea.”), dar o avertizează și pe Ana de

mai multe ori în legătură cu adevărata față
a Glanetașului (“- Mai bine te tai eu în
bucățele decât s-ajungi bataia de joc a
Glanetașilor... Baremi să știu că eu te-am
făcut, eu te-am omorît...”). 

Însă Ana, o tanără naivă, ignoră
orice argument adus de tatăl ei, întărit
chiar de ceea ce vede cu proprii săi ochi
(“Vedea însă bine. Ion strângea în brațe o
femeie”). Aflată în floarea vârstei,
consideră că și-a găsit “norocul” în Ion și
se dăruiește orbește acestuia, uitând de
glasul amenințător al tatălui ei, căruia ar
trebui să i se supună. 

În societatea rurală a acelor vre-
muri, femeia nu avea dreptul la opinie,
mai ales în fața părintelui căruia ar fi tre-
buit să îi respecte părerea și să îi intre în
voie. După cum spune și George

Călinescu, ea nu reprezenta decât “două brațe de lucru,
o zestre și o făcătoare de copii”. Ea a ieșit din tiparele
vremurilor, astfel făcându-se vinovată pentru soarta ei. 

După cum am spus mai devreme, tatăl Anei a
anticipat intențiile lui Ion. Deși femeia în societatea
rurală era constrânsă, alegerea de a asculta sau nu sfa-
turile tatălui îi putea aparține în totalitate ei. Însă nu
trebuie să uităm că această decizie irațională poate fi
influențată de factori care ne sunt precizați în carte
(“Trei copii, cei dintâi, îi muriseră înainte de a împlini
un an de zile. Ana a fost al patrulea... În urma ei au
mai venit doi, dar fară zile... Vasile Baciu nădăjduia
mereu la un băiat. În cele din urmă a sosit, dar
încăpățânându-se să intre în lumea necazurilor cu pi-
cioarele înainte, a stârnit numai jale și nenorocire...

Ana Baciu este responsabilă pentru soarta ei
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DIDACTICAPână să vie dânsul femeia și-a dat sufletul.” / “Îi
rămăsese o mângâiere în Ana care semăna cu mă-sa,
dar în același timp o și ura, fiindcă din pricina unui
copil s-a tras moartea femeii ce-i fusese reazămul
vieții.”).

CONTRAARGUMENTUL
Ea este orfană de mamă, iar tatăl, stăpân al

unor mari întinderi de pământ, ursuz, căzut în patima
băuturii, vede în Ana un dușman care îi poate știrbi
proprietatea prin căsătorie ( “Îi era frică mereu că un
trăsnet din senin îi va zdrobi toată truda vieții.”).
Trăind într-un astfel de mediu familial, Ana manifestă
firesc tendința de evadare, iar calea pe care o alege este
pe cât de frumoasă, pe atât de tragică: salvarea prin iu-
bire. Ana nu poate decide rațional deoarece lipsa dra-
gostei în viața sa o face să ia această decizie cu inima.
De asemenea, și lipsa iubirii materne a fost resimțită
și întărește ideea de evadere. Din păcate, aceasta nu a
simțit nici măcar iubirea tatălui, deoarece el o bătea, o
înjura și o lua în bătaie de joc, considerându-și
pământurile mai importante decât ea. Astfel, ea se
gândește că tatăl nu îi vrea neapărat ei binele și îi
ignoră sfaturile. 

Ana a acționat ca o persoană independentă și
și-a ales singură calea, fără să știe ce are destinul
pregătit pentru ea. A ales să stea alături de Ion și să îl
iubească, gândindu-se că așa, viața grea i se va mai în-
veseli, ceea ce nu este deloc greșit. 

Un al doilea argument ce ar putea susține că
Ana este direct responsabilă de soarta ei, ar fi acela că
ea nu face nimic pentru a-și schimba destinul. Întot-
deauna, îi lasă pe ceilalți să îi hotărască viitorul, chiar
dacă ea reprezintă subiectul principal al contradicțiilor.
În majoritatea dăților, persoanele care au făcut așa
ceva sunt tatăl ei, Vasile Baciu, și viitorul ei soț, Ion
al Glanetașului. Ca și exemplu poate fi dată scena de
la preotul Belciug, din capitolul șase, “Nunta”:

Preotul, ca să-i arate lui Herdelea că izbândește
unde el nu a reușit, și ca să se și răzbune că îl încon-
deiase și pe el în reclamație, a încercat să-i împace pe
Vasile Baciu și pe Ion. I-a chemat pe toți la biserică,
Vasile a venit cu Ana, Ion cu Glanetașu și Zenobia,
părinții lui. Vasile a spus că-i dă fata de nevastă lui Ion,
“Eu nu mă codesc deloc, domnule
părinte... Eu îi dau fata... Uite-o! Să
și-o ia și să fie sănătoși!”, dar acesta nu
a vrut să o ia fară zestre, “Nici eu nu
mă codesc, că m-ar bate Dumnezeu,
numai că vreau să știu ce iau și ce-mi
dă... Am dreptate, domnule părinte, ori
n-am?”. În final, Vasile s-a învoit să le
lase tot ce are după moartea sa, dar Ion
a ținut neapărat să primească totul
odată cu căsătoria. “În sfârșit Vasile
Baciu consimți să dea cinci locuri și o
pereche de boi, dar pământurile să fie
scrise pe numele Anei. Ion însă ținea
morțiș că-i trebuie toată moșia, deoa-
rece Baciu nu mai e în stare să o
muncească, fiind cam bătrân, și
încredințându-l că, drept recunoștință,
îi va purta de grijă și nu-i va ieși

niciodată din cuvânt.” În tot acest timp, Ana, chiar
dacă se discuta soarta ei, nu a intervenit în niciun fel,
preferând să tacă și să plângă într-un colț al încăperii.
“Numai Ana tăcea mâlc și suspina ca o osândită care-
și așteapta verdictul...” Dacă ar fi vrut ceva anume,
cum ar fi să decidă singură pentru viitorul ei și al
fătului, ar fi putut măcar să deschidă gura și să zică
ceva, orice, care ar fi putut avea o oarecare influență
asupra discuției, și totul s-ar fi putut termina într-un
alt fel, dar nu avem de unde ști deoarece nu a făcut ab-
solut nimic ca să își schimbe soarta. În shimb, ea era
foarte atentă la conversație, dovada constând în faptul
că “nimeni nu văzu cum înseninarea alungă spaima
din ochii ei, pe măsură ce cuvintele bărbaților se în-
moaie și se apropie.” Cu toate acestea, citatele de mai
sus pot fi considerate probe indirecte și pot fi nebăgate
în seamă, dar dovada directă și de necontestat că Ana
este direct responsabilă pentru destinul ei, constă în
citatul următor unde ni se spune clar acest fapt:
“Singură Ana era zorită, tremura și se uita rugătoare
când la tatăl ei, când la Ion, îngrijorată că se vor
despărți, fără a-i hotărî soarta sau a-i fi curmat
suferințele.”

CONTRAARGUMENTUL
Acesta poate fi considerat un argument, dar

poate fi contraargumentat prin susținerea faptului că
Ana nu s-a impus datorită fricii cauzate de bătăile frec-
vente și grave primite chiar de la tatăl său, Vasile
Baciu. Acest fapt era cunoscut de toată lumea și s-a
ajuns chiar la stadiul în care preotul Belciug a încercat
să ajute, sfătuindu-l pe Vasile, atât putând face, să în-
ceteze, “Belciug îl lua repede, că face rău de-și
stâlcește fata, c-a ajuns de râsul lumii…”. Chiar și în
seara discuției, când Ana nu a zis sau nu a făcut nimic,
“Vasile Baciu, simțindu-se gâtuit, pleznea de mânie și,
ca să se răcorească, găsi un clenci Anei și o bătu iar
până o umplu de sânge...”. Toate acestea sunt dovezi
clare că Ana este supusă abuzului fizic și faptul că nu
încearcă să își schimbe soarta din cauza fricii.

Abuzul este comportament agresiv sau
necorespunzător îndreptat asupra copilului sau a cuiva
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care se află evident într-o situație inferioară și fără
apărare și care are ca rezultat consecințe fizice și / sau
emoționale negative. Abuzul fizic este definit ca fiind
orice injurie neaccidentală asupra copilului; altfel
spus, abuzul fizic este provocarea suferinței unui copil
prin forță fizică. Comportamentul copilului abuzat
fizic poate fi identificat după comportamentul de evi-
tare și retragere (când Ana a stat retrasă într-un colț
din încăpere pe tot parcursul vizitei), temeri exagerate
față de unele persoane (nu se impune din cauza fricii
față de tatăl ei), plâns (“Ana, topită de rușine, plângea
înăbușit …”), dar și altele. Bineînțeles, aceste abuzuri
au avut și consecințe asupra Anei cum ar fi stima de
sine scăzută și problemele în dezvoltarea personală.
Stima sa scăzută constă în faptul că, în general, copiii
cred că adulții au întotdeauna dreptate, tăcerea Anei
putând fi interpretată ca și un acord mut la tot ce s-a
discutat pe parcursul vizitei. Problemele în dezvoltarea
emoțională se referă la faptul că, pe parcursul vieții,
cel ce a suferit un abuz simte că este dificil să își ex-
prime emoțiile (indiferent dacă sunt pozitive sau ne-
gative).

Ultimul argument ce justifică vina Anei asu-
pra propriului său destin este continuarea relației sale
cu Ion, în ciuda faptului că află că soțul ei este, de fapt,
îndrăgostit de Florica. Ea decide să păstreze relația cu
flăcăul, deși aceasta conștientizează în numeroase oca-
zii adevăratele intenții ale soțului ei și iubirea sa
fățarnică, ca exemple stând: episodul observat de Ana
pe câmp, când zărește pe Ion îmbrățișând-o pe Florica
(și femeia rănită șoptește: “Nu mă iubește, tot nu mă
iubește.”), momentul de la nunta ei cu țăranul, când
sesizează apropierea curioasă dintre soțul ei și cealaltă
femeie: (“Ana tresări ca mușcată de viperă. Simți că
nădejdile ei de fericire se risipesc și că ea se prăvălea,
iar furtunos în aceeași viață nenorocită.”) și privirile
ce i le arunca Ion femeii iubite la nunta ei cu George
Bulbuc când Ana “simțise de la începutul ospățului că
Ion poftește pe Florica”.

În ciuda faptului că fiica lui Vasile Baciu

ajunge să cunoască inima soțului ei și cine se află cu
adevărat în aceasta, fata decide să rămână cu el, îndu-

rând toate chinurile fizice și psihice la
care e supusă. Conștientizarea situației
dintre soțul ei și o altă femeie este, în
principiu, motivul ce o îndeamnă cel
mai mult la moarte, ducându-i dispe-
rarea la apogeu. Un motiv întemeiat ce
ar putea veni în minte multora dintre
voi ar fi copilul: într-adevăr, copilul
reprezită o responsabilitate și, așa cum
socotește și Ion, legarea ireversibilă
dintre el și soția sa. Dar acesta este și
conștientă că “Au mai fost și alte fete
cu copii din flori care totuși s-au
măritat, dar încă fata bogătașului Va-
sile Baciu?”. Ana ar fi putut să îl lase
pe Ion, să își ia copilul și să se întoarcă
acasă la tatăl ei, unde, datorită situației
sale economice optime, ar fi putut
găsi, mai devreme sau mai târziu, un
alt bărbat, ce ar fi putut-o iubi, pentru

că sunt și cazuri în care un bărbat ce se căsătorește
pentru avere ajunge să țină la soția sa (așa fiind, de
exemplu, chiar cazul tatălui ei, Vasile Baciu, ce
recunoaște că s-a căsătorit cu o femeie urâtă, dar
bogată, la care a ajuns “să țină ca la ochii din cap”).

CONTRAARGUMENTUL
Totuși, incapacitatea ei de a lua decizii și multe

alte stări care o străbat pe Ana sunt simptome ale de-
presiei post-partum. Pentru cei ce nu știți, depresia
post-partum este o tulburare psihică frecvent întâlnită
la mame, în primele luni de naștere (fără tratament,
putând dura chiar până la 7 luni după naștere). Situația
dificilă în care e pusă Ana datorită conflictului dintre
tatăl și soțul ei, dar și relația intimă dintre acesta din
urmă și Florica. Împreună cu depresia post-partum au
ca rezultat tulburarea profundă îngreunându-i jude-
cata, gândirea, îngenunchind-o psihic. Ea nu mai
conștientizează, la un moment dat, situația din lumea
exterioară ei, aceasta fiind incapabilă să judece lim-
pede, să ia decizii favorabile vieții sale, și cedează, pu-
nându-și capăt zilelor. Printre simptomele depresiei
post-partum se găsesc numeroase fenomene sesizabile
la Ana, ce ar putea confirma prezența acestei afecțiuni
la femeie: așa cum am menționat anterior, unul este
tulburarea gândirii și incapabilitatea de a lua decizii.
Un altul ar fi instalarea depresiei, ce îi înghite, într-un
punct critic, sufletul Anei cu totul, în interiorul ei in-
stalându-se un gol imens: (”Simțea mereu că-i lipsește
ceva”; “Își simțea inima seacă și goală ca o pungă
zvârlită într-o margine de drum de un trecător
nepăsător”). Un alt simptom ar fi incapabilitatea de
concentrare (“Fata auzea vorbele și nu le pricepea
rostul. Toate i se păreau ca prin vis”) și incapabilitatea
prestării activităților zilnice, prima ce sesizează
această schimbare fiind soacra sa, Zenobia, pe care
“sila grea pentru tot ce o înconjura” a Anei îi stârnește
revolta (“-Ai început să forfotești toată ziulica prin sat
și coalea-s toate baltă”.). Fata pierde în greutate (“Cu
obrajii galbeni, subți, cu nasul subțiat”), prezintă
dificultăți în felul de a vorbi și a merge (“Mergea ca o
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pe lângă oameni  fără să dea binețe și bolborosind cine
știe ce.”). Sentimentele de lipsă de valoare, ce sunt
specifice depresiei post-partum, nu lipsesc nici ele
(“Toți au dreptate. N-am niciun rost în lumea asta.”),
inducând cel din urmă simptom al acestei afecțiuni,
anume gânduri de moarte și dorința puternică de sinu-
cidere. Astfel, putem deduce că o influență
considerabilă în deznodământul Anei a avut-o această
tulburare căpătată în urma nașterii, psihicul său afectat
inducându-i ca unică soluție moartea  (“…se mira că
spânzuratul n-o mai spăimanta, ci parcă zâmbea staniu
ca o chemare”).

Astfel, din faptul că Ana manifestă toate sem-
nele specifice depresiei post-partum putem socoti că
aceasta suferă într-adevăr de tulburarea în cauză, ea
putând fi motivul deznodământului tragic al sorții sale,
a alegerilor făcute ce au dirijat-o spre moarte.

Prin urmare, în urma celor prezentate anterior,
Ana poate pleda vinovată sau nu, asta depinzând de

perspectiva din care privim faptele petrecute. Deși nu
își ascultă tatăl, această nesupunere are la bază dorința
puternică de a avea o prezență iubitoare în viața ei. De
aceea, acesta nu se implică în hotărârea sorții sale,
acest fapt având ca motivație frica sa de a se impune,
din teama de a nu-și înfuria și mai mult tatăl. În final,
vina ei principală este acceptarea situație din căsnicia
sa, anume faptul că Ion râvnea în taină la Florica, neiu-
bindu-și soția; totuși, incapacitatea de a lua decizii și
tulburarea gândirii se numără printre simptomele de-
presiei post-partum, afecțiune întâlnită frecvent la fe-
meile ce nasc. Destinul Anei este guvernat de două
forțe majore: propria ei persoană, deciziile pe care le
ia hotărându-i soarta, și de cele două prezențe mascu-
line din viața ei, tatăl și soțul, acest fapt evidențiind
statutul inferior al femeii în societatea rurală de la în-
ceputul secolului al XX-lea.

Călătoria unui actor
La sfârşitul anului școlar, în luna iunie 2014, am propus elevilor mei o activitate inedită de vacanţă:

Atelier de scriere creativă. Şi pentru ca experimentul să meargă mai departe, m-am gândit la elevi de vârste di-
ferite și de la clase cu profil diferit. După o scurtă perioadă de tatonări, s-a format echipa de lucru compusă din
următorii elevi: Raluca Baciu, Gabriela Melinte, Iosif Pavel, Georgiana Petrea (a X-a E - științele naturii) și
Anda Chelaru, Silvia Chiriac, Alina Matei, Laura Puescu, Valentina Tănase (a XII-a F - filologie). Au urmat
dezbateri furtunoase, idei inedite, experimente narative și proba de foc a scrisului. M-au fascinat părerile lor,
puterea cu care le susţineau, bucuria de-a lucra în echipă, de-a fi prieteni, chiar dacă înainte se văzuseră în
treacăt sau nu se știau deloc. M-am lăsat antrenată de exuberanța lor adolescentină. După jumătate de an, pro-
punem cititorilor „Revistei noastre” rezultatul muncii în echipă și aşteptăm cu interes reacțiile dumneavoastră.
(prof. Crina Capotă)

În revista, Teatromania” (Bucureşti), numărul
din 11 iulie 2021, apare un interviu cu tânărul actor
Alexandru Tudor, care a cucerit publicul moscovit cu
rolul studentului Trofimov din Livada de vișini de
Cehov în regia lui Dmitri Ivanovici Petrov. Reprodu-
cem un fragment și pentru dragii noștri cititori...

Deşi la vârsta de douăzeci şi cinci de ani, un
tânăr ar fi abia la început de drum, el are deja o carieră,
o experienţă vastă construită pe fundamentul propriilor
principii. Am încercat întotdeauna să şterg din câmpul
vizual modelele vieţii contemporane ajunse la satura-
ţie, deoarece am învăţat că dacă vei călca pe urmele
altora nu o să laşi nimic în urmă” este ceea ce ne spune
pe parcursul interviului actorul Alexandru Tudor.
Reporter: Ce te-a determinat să accepţi acest rol?
Alexandru Tudor: Rolul a reprezentat o veche dorinţă
din copilărie, pe care abia acum am reuşit să mi-o în-
deplinesc, depăşind aşteptările mele.
R.: Prezintă-ne secretul prin care aduci atât de multă
emoţie în sufletul publicului!
A. T.: Meseria de actor, în aparenţă un hobby distractiv
şi boem, impune enorm de multă muncă şi disciplină.
Cu timpul, mi-am dat seama că menirea actorului este
să devină transparent publicului în momentul interpre-
tării unui rol. Eul sau alter ego-ul dispare, actorul uită
în timpul piesei de sine, ca şi cum ar fi un alt om, altă
personalitate, cea a personajului. Aşadar, trăirea, pa-
siunea, cred că rezumă răspunsul.

R.: Am remarcat faptul că știi să cultivi adevăratele
valori, lucrurile cu adevărat frumoase; cum reușești să
faci asta?
A. T.: Trăim într-o epocă nebună în care viteza și
dorința de a alerga după propria viaţă ne fac să nu
luăm în considerare că viaţa ne trăiește pe noi; nu
facem nimic altceva decât să gonim după ea. Mi-a plă-
cut mereu să trăiesc prin scrierile altor oameni, să văd
ce-aș putea aduce în plus, cum i-aș putea depăși. Pro-
babil din cauza asta mă bucur atât de mult de fiecare
moment.
R.: Povestește-ne puțin despre viața de actor. Este cea
pe care ți-o doreai?
A. T.: Întotdeauna mi-a plăcut sa fiu în centrul atenției.
Când am mai crescut am învățat că trebuie să fac tot
posibilul să-mi găsesc o meserie care să-mi placă și
„să mă duc de drag la serviciu”, după cum îmi spunea
mama. Ei bine, pot să spun că sunt fericit cu viața pe
care o am acum. Nu mă gândesc încă să-mi întemeiez
o familie, de aceea nu mă deranjează să pierd zile în
șir și uneori și nopți la repetiții sau să fiu plecat
aproape permanent în turnee. Din contra, este viața la
care visam în copilărie și pe care acum o am. 
R.: Ce înseamnă succesul pentru tine?
A. T.: Fericire, hrană, împlinire sufletească şi profe-
sională.
R.: Care este modelul tău sau persoana de referință pe
care o apreciezi în mod deosebit?
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A. T.: Nu aș putea da nume, dar vă pot spune că de la
familie, profesori, colegi şi regizori până la personalul
din hoteluri sau la cântărețul de pe marginea drumului,
toți au adăugat câte o căramidă la ceea ce se numește
Alexandru Tudor.
R.: Si totuși, de unde această pasiune? Cum a început
totul?
A.T.: Ei bine...

Aveam 6 ani când părinţii mei au început să ne
integreze în dimensiunea teatrului. Era singurul lucru
ce o pasiona pe mama în afara slujbei ei ce impunea
multă strictețe și ordine. Pe atunci nu înțelegeam sen-
sul pieselor, eram amuzat de culori și de vocile
nuanțate ale actorilor ce rămâneau în mintea mea fra-
gedă ca niște ecouri pierdute. Apreciam mult basmele
puse în scenă de teatrul orașului nostru, luptele cu ba-
lauri mă înflăcărau cel mai tare spre deosebire de pă-
lăvrăgeala prințeselor și drama iubirii lor ce nu mă
entuziasma mai deloc.

La 13 ani am rămas impresionant de o piesă
de teatru. Totul a început într-o zi de vară, prin august.
De dragul de a o vedea veselă pe mama suportam cu
voinicie închisoarea cămășii apretate ce mă priva de
libertate și mă făcea să par înțepenit. Mă uitam în
oglindă și vedeam pe altcineva, părul meu brunet nu
mai era ciufulit și obrajii mereu mânjiți acum erau pa-
lizi, iar hainele mă făceau să par și mai înalt decât
eram deja. Piesa din ziua aceea se numea Livada de
vișini de Cehov, avea un nume fistichiu, n-am ce zice,
dar sentimentul că nu va reuși să mă acapareze per-
sista. Deși începutul piesei mă lăsase rece, pe parcurs
parcă totul prindea viață. Frazele ce mi se păreau lungi
și întortocheate când eram mic acum căpătau sens.
Doar faptul că puteam înțelege profunzimea și subti-
lităţile lor mă umplea de un sentiment asemănător
mândriei. Voiam să văd din ce în ce mai mult. În tim-
pul piesei întrebările se nășteau în mine și mureau în
ritmul dinamicii acțiunii. Cel mai mult mă atrăgea per-
sonajul Trofimov, veșnicul student ce își susţinea vi-
ziunile personale asupra omenirii. Pentru mine au fost
ca o piatră ce cade pe suprafața unui lac liniștit și din
undele create de atingerea ei se formează altele și tot
așa până ce cuprind totul. Cuvintele lui Trofimov ră-
sunau în mintea mea: „Omenirea progresează
perfecționându-și potențialul”. A fost ca și cum cineva
a reușit să spargă coaja indiferenței mele, lăsând să
pătrundă prin fisură razele calde ale unei noi lumi, o
lume din care acum voiam să fac parte cu nerăbdare.

Cum am ajuns acasă, mi-am aruncat pantofii
în hol și am dat fuga la calculator pentru a căuta mai
multe informații despre Livada de vișini; eram cuprins
de o foame nestăvilită de a afla totul despre această
piesă. Nici măcar oboseala nu mă putea opri, așa că
zorii zilei m-au prins pe scaun cu o moacă boțită.
Eram stors de vlagă, starea propice pentru a mă gândi
la sensul tuturor lucrurilor ce mă frământau. Aveam
de gând să-mi urmez visul, să fiu cu adevărat fericit,
nu doar să port masca societății, prefăcându-mă că
totul e bine. Astfel, când am ajuns la liceu am intrat
în trupa de teatru căreia m-am dedicat cu toată pasiu-
nea mea.

Apoi a venit ultimul an, nesuferita clasă a XII-
a. Se spune că atunci când te aștepți cel mai puțin,
viața îți dă anumite lecții. Cum știam că va fi un an

dificil, am profitat de ocazia de a petrece la majoratul
prietenului meu din copilărie, și totodată tovarășul
meu de pozne, Andrei Potop. Pe vremea aceea, fiind
un întârziat irecuperabil m-am suit pe motor și am
pornit în grabă spre restaurant, unde trebuia să fiu de
vreo două ore. Petrecerea era una tipică. Nimic me-
morabil, aceeași muzică iritantă, aceelași șablon și
aceleași tipuri de oameni. Interesul scăzându-mi trep-
tat, am ieșit afară pentru a mă detașa de gloată. În timp
ce îmi aprindeam o țigară (viciu dobândit în timpul
repetițiilor la teatru) am observat că o fată stătea sin-
gură în fața restaurantului pe scări. M-am apropiat de
ea; era S., una dintre colegele mele, ceea ce m-a uimit.
Mereu am avut impresia că este genul de fată
petrecăreață, superficială, preocupată doar de proble-
mele insignifiante ale adolescenței, așa că nu m-am
deranjat niciodată să-i cunosc firea, fiind convins că
nu am ce afla. Mă intriga. Avea un aer contemplativ
și părea că se bucură de momentul de singurătate.
Când am încercat să mă apropii a tresărit și s-a reîntors
în grabă înăuntru. Aproape de finalul petrecerii am ob-
servat că S. era pe picior de plecare, mi-am făcut
curaj, m-am dus la ea, am bătut-o pe umăr și am spus:
„Dansezi?” la care ea a răspuns: „Da, de ce nu?!”. În
ciuda faptului că dansasem cu multe fete, de data asta
mă simțeam emoționat. Nu știu dacă se datora faptului
că văzusem o altă perspectivă a ei sau pentru că emana
o anumită grație în rochia ei mov ce contrasta cu părul
ei roșcat. Nu îndrăzneam să o privesc în ochi, așa că
mă străduiam să par indiferent. Simțeam că și ea îmi
împărtășea starea pentru că nu-şi scotea capul din
umărul meu. Spre finalul melodiei, fiind curios ce
gândea, am încercat să-i prind privirea și, când am dat
de ochii ei verzi, am rămas fermecat. Timpul părea că
s-a oprit în loc. După ce s-a terminat, m-am oferit să
o conduc. Când a văzut motorul a devenit reticentă,
așa că a trebuit să o conving să urce lângă mine. În
seara aceea am început să mă îndrăgostesc de Sofia.

Anul acela a fost plin de emoții, amintiri, nopți
târzii, confuzia alegerii unei facultăți și idei
copleșitoare despre viitor. La finalul anului, eu știam
că o să dau la Facultatea de Teatru din București și ea
primise o bursă în Germania. Eram bucuros că știam
amândoi ce vom face după liceu, dar fericirea mea era
umbrită de teama de a mă separa de ea. Ştiam amân-
doi că trebuie să facem o alegere și că drumurile noas-
tre nu mai au aceeași destinație. Am încercat să-i
vorbesc, dar ea părea că nu înțelege, mă privea ca și
cum eu eram imun situației, ca și cum eu eram sursa
nefericirii ei. Mereu a preferat să-și ignore suferințele
interioare crezând că indiferența ei o poate proteja de
durere, iar faptul că eu am deschis acea discuție inter-
zisă o făcea să se simtă vulnerabilă. A preferat să-mi
spună că vrea să fie singură. Cum nu puteam face
nimic, i-am respectat decizia. În ciuda celor întâm-
plate, am evoluat foarte mult alături de ea, am învățat
să am răbdare, să nu renunț la ceea ce-mi doresc, ci
să lupt cu toate că e greu.

Timpul a trecut și eu am plecat la facultate.
Am ajuns la București într-o zi ploioasă și întunecată.
Căram după mine un geamantan de pe vremea buni-
cului. Printre cărți și caiete strecurasem vreo cinci
țigări scumpe de-ale tatei, luate din vitrină în ultima
clipă, pentru vremurile bune în care aveam să mai săr-
bătoresc ceva.

După ce am inspectat metropola, m-am cazat
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la finalul lunii septembrie în căminul facultății. Primul
an a fost o joacă. Sesiunile au trecut fulger; n-am picat
niciun examen. Am făcut chiar și câteva mici specta-
cole la un teatru particular. Din facultate nu vorbeam
cu aproape nimeni; fumam din ce în ce mai rar și mai
singur, deși dacă doream, puteam să mă integrez în
câteva grupuri de studenţi. În weekendurile în care nu
aveam ce face stăteam pe lângă decanul bătrân, mer-
geam să bem o bere și uneori fuma cu mine. Îmi po-
vestea niște întâmplări de când jucase un spectacol în
Franţa. 
- Alex, îmi spuse odată.

Când mi se adresa cu prenumele, era clar că
avea să-mi spună chestii serioase.
- Ce rol vrei tu să joci? Adică, știu că vrei multe roluri,
însă trebuie să fie unul care să însemne ținta spre care
aspiri.
- Nu știu, domnule, dar este un rol pe care îl am în
minte încă de când eram mic şi mergeam la teatru,
deşi nu înţelegeam prea multe.
- Și vrei să spui că acum, la 20 de ani, le înţelegi?
- Nu, știu că nici acum nu le înţeleg. Am văzut cu
mama Livada de vișini, dar habar nu am ce m-a atras.
Bănuiesc că am simțit totuși „ceva”, pentru că altfel
nu aş fi fost aici.
- Putem să-l numim „ceva”, atunci. Ţine-te de ceva al
tău, Alex. Nu ai de unde să știi unde poate să te ducă.

Doar am dat din cap și am tăcut. Pricepeam ce
spune, dar nu aveam eu atâta tragere de inimă. Din
momentul acela, de fiecare dată când treceam pe la
dânsul, îmi spunea vorba asta înainte de despărţire.
Nici nu știu de ce mi-o repeta. Nici nu știu la ce oră

am adormit în noaptea de dinaintea ultimului examen,
deoarece am stat până târziu numărând stelele. Am dat
foaia de examen ultimul din sală. Decanul m-a privit
zâmbind, când am predat-o.
- Așa de rău a fost, Alex?
- Nu, a fost chiar frumos subiectul, am răspuns calm.
- Ești ocupat astăzi, Alex?
- Domnule profesor, mi-am terminat treburile, am
spus râzând.
- Vrei să mergem la un spectacol de teatru?

M-am îmbrăcat într-o cămașă albă cu sacou și
niște blugi. Mi-am pieptănat bretonul, astfel încât să
par măcar puțin elegant și am plecat cu dânsul. Inima
îmi bătea mai tare decât îmi bătuse la bac sau la ad-
mitere. De data asta nu era o șansă sau o provocare
pentru mine, era răsplata însăși. Se juca Regele Lear
și asta nu vedeai în fiecare zi, mai ales la cel mai mare
teatru din București. Mulţi spectatori, în mare parte
oameni trecuți de vârsta a doua, așteptau în față. Parcă
erau rupți din poveștile secolului trecut. Femei îmbră-
cate în haine scumpe, gentlemeni schimbând vorbe
subtile și Alex Tudor, student, înalt, brunet, cu ochii
mici și albaștri. M-am întors şi lângă mine a apărut un
domn deosebit de înalt, purtând un costum scump cu
o cravată roşie orbitoare. Era blond şi avea un aer
străin.
- Alex, dânsul este... profesor universitar la Viena, îmi
spuse decanul, amândoi privindu-mă lung. Am dat
mâna.
- O onoare, domnule Alexandru, îmi spuse într-o ro-
mână clară, cu accent nemțesc.
- Asemenea, am răspuns crispat.

Ne-am așezat toți trei, admirând spectacolul.
Domnul a comentat prestațiile împreună cu decanul.
Eu doar am tăcut. Până când a urmat pauza.
- Deci, Alex, îți place până acum?
- Da, îmi plac toți, afară de femeia roșcată care o joacă
pe Cordelia. Mi se pare puțin falsă.
- Interesant, chiar despre asta vorbeam cu domnul pro-
fesor adineauri, îmi răspunse satisfăcut.

I-am zâmbit. Îmi bătea inima mult prea tare ca
să mai spun ceva. Gândurile mele erau amestecate în
toate direcțiile și nu știam de ce. Priveam scena ca și
când nu suportam numărul de ani care aveau să treacă
până puteam și eu să pășesc pe ea.

Se terminase spectacolul și eram în holul tea-
trului cu cei doi, inima bătându-mi la fel de tare.
- Știi, domnule Tudor, ți-am urmărit evoluția în ulti-
mul an. Eşti un student deosebit. Ai talent și chemare
pentru teatru.
- Mulțumesc, am spus, însă e cu totul meritul domnu-
lui profesor.
- Nu e numai domnul și ceea ce ai dobândit de la dân-
sul. Ci e acel „ceva” cu care te-ai născut.
- Mulțumesc, am spus, cu zâmbetul meu uriaș pe

buze. Mă vedeam deja zburând pe un nor ca cele din
noaptea aceea neagră când urmăream stelele, plutind
în delir. După o pauză în care cei doi au discutat cu
niște oficialități, domnul mi s-a adresat din nou, spu-
nându-mi cuvintele pe care nu credeam să le aud vreo-
dată:
- Ia, spune-mi, pe cât de mult îl iubești pe domnul tău
profesor, te-ai despărți de dânsul ca să-ți arăt Viena
mea?
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Când am ajuns în campus, am mers țintă spre

cameră, tăcut, căci era foarte târziu. Am aprins lumina
și am început să fac ordine prin lucruri. După ce
mi-am aranjat bagajele, am scos două dintre țigările
tatălui meu. Nu fumasem decât una, după ce îmi lua-
sem primul examen. Înainte să plec, le-am lăsat un
mesaj colegilor: „Dragii mei... plec la Viena!”

Această plecare a reprezentat pentru mine o
schimbare majoră. Am aflat că deciziile bune sunt de-
ciziile luate din instinct. Viena m-a modelat și m-a
transformat dintr-un tânăr care visează într-unul ce-și
îndeplinește visele. Ambiția, munca și dedicarea
mi-au fost mereu cei mai buni prieteni. Acolo am făcut
parte dintr-o trupă modestă de actori alături de care am
învățat să-mi creez viața și să rezist timpurilor grele.
Au fost momente în care eram falit și obosit să mai în-
cerc, dar răbdarea și psihicul puternic m-au ajutat să
supraviețuiesc și să-mi depășesc condiția mediocră în
care trăiam. După un timp am simțit nevoia unor noi
experiențe, neputând să rămân într-un singur loc;
mereu am fost un spirit liber, sufletul meu simțea ne-
voia de a asimila noi mistere, așa că atunci când mi
s-a ivit ocazia de a pleca în vizită la rudele mele din
Italia, nu am ezitat.

Ajuns în Italia, de la aeroportul din Roma până
în orășelul în care locuiau rudele mele am luat trenul,
urmând să mă aștepte în gară unchiul Dan, cu care am
comunicat doar prin scrisori. Din pozele trimise de
acesta, mi-am dat seama că trebuie să fie un tip înalt,
cu o fizionomie asemănătoare cowboy-lor şi cu părul
şaten, tuns milităreşte. Știam că el și soția lui, Rita, au
decis să se mute în Italia cu mult timp în urmă și de
aceea a fost mai greu să păstrăm o relație apropiată,
așa că mă bucuram foarte mult să-i văd. Acel drum
obositor a trecut ca un val de aer rece prin vene lăsând
în urmă o dâră de emoții anexate originilor mele, dar
distruse de gândurile primordiale. Pribegeam printre
necunoscuți cu gândul că aș putea zări acel chip care
mă aștepta pe mine. În încercarea de a găsi un loc mai
puțin aglomerat pentru a putea fi văzut mai ușor de un-
chiul Dan, mă lovesc de un domn și acestuia îi cade
pălăria. O ridic rapid de pe podea, bâlbâind câteva
scuze, iar când îl privesc în ochi, un zâmbet îmi îm-
bracă fața. Ca printr-un joc al hazardului îl recunosc;
este el, unchiul meu. Diferențele sunt evidente față de
imaginea din fotografie, însă trăsăturile de bază nu se
pot ignora. El m-a recunoscut cu ușurință. Ne-am în-
dreptat spre casă discutând despre România și despre
lucrurile care s-au schimbat în țară în ultimul timp.
Seara am luat cina și pentru prima dată după multă
vreme am simțit din nou căldura familiei.
- Alexandru, cât timp stai la noi, nu ai vrea să acumu-
lezi puțină experiență în ceea ce privește lumea tea-
trului dintr-un unghi mai... îndepărtat de scenă? Am
un prieten foarte bun care îți poate oferi un post de ad-
ministrator la teatrul din oraș. Nu ai nimic de pierdut,
să știi. Aici se lucrează cu profesioniști, spuse unchiul
Dan în timpul mesei.
- Sigur că mă interesează! Orice oportunitate e bine-
venită. Mereu m-am întrebat cum funcționează partea
administrativă a teatrului.
- Foarte bine! Cred că poţi începe chiar în una din zi-
lele următoare.

Nu știu dacă voi putea vreodată să-i mulțumesc
îndeajuns unchiului pentru propunerea din acea seară.
Am început chiar din acea săptămână. Aș spune că
m-am descurcat destul de bine încă de la început, așa
că după o lună mă simțeam deja în apele mele în Italia.
Chiar şi în timpul liber, tot teatrul îmi guverna viaţa
pentru că repetam în faţa oglinzii rolul studentului
Trofimov din Livada de vişini, piesă ce urma să fie ju-
cată cu casele închise. În una dintre după-amiezi, îl
aud pe regizorul rus Dmitri Ivanovici Petrov ţipând că
piesa nu poate avea succes din cauză că cel care îl juca
pe studentul Trofimov se împiedicase în timpul
repetițiilor, fracturându-și piciorul. Auzind acestea, la
sfârşitul repetiţiilor, după ce mi se pare că toţi au ple-
cat, urc pe scenă ca să interpretez rolul pe care visez
să-l joc încă de la treisprezece ani ani. Imediat cum
termin, constat că sunt fixat de numeroase priviri. În
secunda următoare, încep ropote de aplauze şi îl aud
pe regizor:
- Vreau să intri în trupa de teatru şi nu accept un refuz.
Ne-am înţeles? îmi spune regizorul, fixându-mă cu
ochii lui mici şi gri ca cenuşa.
- Cum pot refuza ceva la care visez încă din şcoală?!
Normal că accept, spun eu foarte bucuros şi însufleţit
de această propunere.
- Atunci am rezolvat. Spectacolul trebuie să continue,
zice regizorul, adresându-mi un zâmbet asemănător
unui copil când primeşte ce vrea.
Nu am înțeles niciodată „genialitatea” la care s-au re-
ferit de-a lungul timpului atâția oameni. Pentru mine
era simplul mod de a fi și de a-mi trăi pasiunea, de a-
mi exprima sensibilitatea. Poate chiar acesta este se-
cretul succesului meu ulterior. După rolul lui
Trofimov, am mai primit câteva oferte în teatre impor-
tante din Italia, ceea ce a însemnat enorm în acel mo-
ment pentru șlefuirea personalității mele de actor.
Trăiam, respiram și iubeam prin teatru, în teatru, tea-
trul în sine. Cine eram eu, de fapt? Actorul, personajul,
omul? Cine era omul Alexandru Tudor? Cine era acest
talent nemaivăzut despre care se tot vorbea? Eu? Eu
nu mă identificam cu Alexandru Tudor. El era anexa
repertoriului meu actoricesc. Când eu trăiam atât de
intens pe scenă fiind un scriitor, un mag, un tâlhar, un
sensibil, un jalnic rob ori un înger, cum puteam afirma
că eu sunt ceea ce sunt? Eul meu trăia în spațiul dintre
real și ficțional.
R.: Domnule Tudor, mai am pentru dumneavoastră o
ultimă întrebare. Mi-ați vorbit în decursul acestui in-
terviu despre copilăria, adolescența și maturizarea
dumneavoastră, așa că vă întreb acum: dacă ați putea,
ce ați schimba sau ce ați adăuga acestor evenimente?
A.T.: Mă bântuie adesea gândul că aș fi putut face lu-
crurile mai bine, dar am încredere în instinctele mele
și sper că într-o zi voi fi destul de matur, încât să trec
peste complexul perfecțiunii care mă macină atât de
tare acum. Un lucru care mi-a lipsit în acești ani a fost
probabil iubirea. Simt că am oferit foarte mult și, la un
moment dat, energia pe care o primești în schimb de
la public nu mai este de ajuns. Dar acesta este probabil
riscul actorului, al omului de artă care își dedică viața
unei singure iubiri și uită că în final este și el om. Ar
fi ideal dacă am putea fi doar actori, doar artiști, dar
condiția artistului este cea de om, iar omul trebuie să
se hrănească și cu iubire pentru a fi complet.
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CALENDAR  UNIRISTDaniela Plăiașu

Trilogia Taxi şi CNU
O poveste de iubire, în care uniriştii vor deveni incredibili, iar nebunii frumoşi de la Taxi vor fi ceea

ce ştiu ei cel mai bine să fie - cei mai iubibili dintre pământeni.
A fost odată ca niciodată, pe când nişte liceeni,

împreună cu directorul lor chiar mai unirist decât ei,
voiau să facă un cadou fetelor de la colegiul lor, cu
ocazia  Crăciunului, care să le redea zâmbetul tuturor
după un semestru de teme, teze, temeri  şi temerităţi
obositoare. Atunci, probabil Zâna Măseluţă sau cineva
i-a inspirat să creeze un videoclip pe muzica unui cân-
tec, se pare, magic. (Pentru conformitate vezi
http://www.youtube.com/watch?v=9bWJl3Pnu8U, cu peste
21 000 de accesări). 

Uitându-se în globul de cristal, cineva de la
„Taxi”, căci ei erau cei atât de inspiraţi autori ai melo-
diei cu problemele de declarare a iubirii, prin vocea
lui Dan Teodorescu, au dat şfară în ţara Facebook-ului
că puştii de la „Unirea” sunt cool.  Asta a adus cu ade-
vărat un zâmbet larg pe feţele tuturor, chiar şi ale das-
călilor,  cărora le crescuseră bărbi albe până la brâu
aşteptând să le mărească Împăratul cel Negru la
inimă salariile, să le dea bonuri, tichete valorice pentru
concedii, bilete subvenţionate la staţiuni balneo-cli-
materice şi să aloce 6% din PIB pentru Educaţie. 

Dar, revenind la povestea noastră, de-ar fi fost
numai zâmbetul! Pârdalnică a devenit dorinţa uceni-
cilor şi magiştrilor să-i vadă în carne şi oase, dar mai
ales să-i audă pe cei care au făcut dintr-o problemă de
comunicare în cuplu o mare poveste de dragoste şi ad-
miraţie. („Dincolo de frumuseţea acelei întâmplări
care a dus la invitarea pentru prima dată a celor de la
„Taxi” la CNU [zice cronicarul nefiţos, de ocazie], cea
mai frumoasă surpriză a fost numărul mare de per-
soane de la CNU, profesori şi elevi, care sunt admira-
tori ai muzicii acestei formaţii şi ai versurilor -
proaspete, uşor comice, uşor nostalgice, cu  implicaţii
sentimentale, civice sau chiar morale destul de abil ca-
muflate”, dar cuvintele lui sunt mult prea clorotice în
faţa măiastrei întâmplări)!

Şi veniră artiştii în palatul de la CNU şi mult
se veseliră şi dănţuiră împreună cu sutele de tocilari
din sală care învăţaseră de pe Youtube mult mai multe
cântece decât repetaseră trubadurii pentru ei şi mult se
minunară cum de se plăcură atât de tare.

Pesemne că este chestie de IQ compatibil! (Şi
de nivel educaţional, deşi nu dă bine la vedete rock să
recunoască asemenea fleacuri boiereşti.)

Aşa luminoasă şi frumoasă a fost acea seară,
că s-au întâlnit iar şi ori sfânta Miercuri, Vineri sau
Duminică sau venetica Măseluţă mai sus menţionată
a dat o muză de ajutor şi unde n-au ticluit oamenii de
la Taxi Imnul Colegiului CNU, de şi azi stau în ui-
mire sfetnicii din Consiliul de Administraţie să deslu-
şească potrivirea dintre slova versurilor, duhul lor şi
spiritul unirist. Dar ucenicii şi slujbaşii din Consiliul
Profesoral nu se împiedică de aceste dileme din sfera
cognitivă şi emoţională, ci dau toată puterea lor em-
patic-afectivă în cântări la praznicele cele mai ale şco-
lii, cântându-l cu mult foc de fiecare dată - confer spre
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analiză următoarele linkuri: 
http://www.youtube.com/watch?v=7i5tsX2EUNU
http://www.youtube.com/watch?v=dzRHQrA8r7M
http://www.youtube.com/watch?v=0WO7t1RaaHA,
http://www.youtube.com/watch?v=SqQZx3Yl3Sw –

have  fun!
…Cât despre „…până la adânci bâtrâneţi”,

mulţi pariază că da.
Iubirea Taxi – CNU e făcută să dureze.
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The Great CNU
Splendoare, rafinament, eleganță și un pic de… nebunie a anilor `20 sunt cuvintele care au caracte-

rizat Balul Mărțișorului 2014 de la Colegiul Național ,,Unirea”. 

Covorul roșu de la intrare funcționează ca o mașină a timpului doar pentru uniriști, căci odată ce calci
pe el, ești teleportat în timp la cea mai fastuoasă petrecere găzduită de Marele Gatsby. Atmosfera este desprinsă
cu totul din romanul lui Scott Fitzgerald, iar elevele, odată ajunse în sala de bal, devin  adevărate zeițe ale
acelor vremuri, însoțite bineînțeles de domni eleganți cu o ținută impecabilă. Auriul este culoarea serii, expri-
mând exuberanța și opulența acelei perioade, iar paietele și franjurii accesorizați cu perle, panglici și pene
prinse în buclele retro ale fetelor, creează o atmosferă care te face să vibrezi și să nu mai vrei să revii în zilele
noastre.  

Cei care ,,au pus la cale” toate acestea sunt un grup de elevi ai claselor a XI-a, sub atenta coordonare a
doamnei profesoare Angela Sîrbu, care nu s-au mulțumit doar prin a reda atmosfera de bal, ci au pregătit un
adevărat spectacol pentru ca seara să fie de-a dreptul de neuitat! Ritmurile de swing deschid seara, iar după ce
Livia Boșteog introduce tema balului prin piesa Chirstinei Aguilera, Burlesque, interpretată impecabil, dansul
organizatorilor înlătură orice amintire a anilor 2000. Totuși, petrecerea nu poate fi oficial deschisă decât de
însuși Marele Gatsby, care îi poftește pe invitați să ia parte la un eveniment memorabil.

Ringul de dans, luminile și rochiile domnișoarelor încep să vibreze apoi pe ritmuri de Charleston, în
timp ce organizatorii o ,,vânează” pe cea care va deveni Regina Balului. După o primă analiză a fetelor care
se potrivesc cel mai bine contextului, aceștia aleg aproximativ zece domnișoare asupra cărora nu se pot hotărî.
Urmează de asemenea un concurs pentru desemnarea Regelui Balului, titlu râvnit de cei mai de seamă domni,
care trec prin probe de originalitate, de dans și de orientare, pentru a dovedi că sunt capabili să-i calce pe urme
celebrului Gatsby. 

Un juriu format din trei elevi și absolvenți CNU, alături de doamna profesoară Liliana Grigoriu și de
însuși Gatsby, urmăresc cu atenție atitudinea ,,flapper” a fetelor și carisma baieților și îi aleg pe cei mai potriviți
pentru titlurile de Rege și Regină ai Balului. De asemenea au mai fost premiate ținutele cele mai extravagante
și perechea care a impresionat prin rafinament, ținută și dans. 

Petrecerea continuă până spre dimineață spre deliciul tuturor invitaților, respirând acel aer excentric,
ce îi face să evadeze din cotidian și să intre în lumea celor bogați, a iubirilor și a visurilor nemuritoare, a
timpului suspendat și a petrecerilor fără limite.
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Lizetta Amir (Kleiman)

Focşani 6 iunie 2014, la 70 de ani!
Sunt fericită să mă aflu aici la această întâlnire.

Este o întâlnire diferită de cele anterioare, de altă fac-
tură, căci este un eveniment cu o încărcătura emoţio-
nală deosebit de puternică. Este dureroasă lipsa dintre
noi a acelor prieteni şi colegi care au plecat într-o altă
lume, mult prea devreme. Cu puţin noroc, ei ar fi fost
astăzi aici pentru a sărbători 70 de ani. În urmă cu doi
ani, ne-am întâlnit cu toţii aici pentru a marca 50 de
ani de la terminarea liceului. Credeam atunci că este
un apogeu al emoţiei şi iată, astăzi, punctul acesta
emoţional este din nou la apogeu. Cred că alegerea de
a ne sărbători 70 de ani de viaţă aici, în incinta Liceu-
lui „Unirea”, nu este întâmplătoare. Este dovada legă-
turii pe care am păstrat-o cu şcoala care ne-a format şi
care este de altfel şi legătura dintre noi.

În urmă cu 52 de ani, când am absolvit liceul,
credeam că suntem mari şi, ca fiecare generaţie de oa-
meni tineri şi entuziaşti, credeam că noi vom schimba
lumea.

Cu timpul, cu anii, cu maturitatea, am înţeles
că lumea are o dinamică a ei, lumea se schimbă şi
chiar s-a schimbat, cu sau fără noi, în cazul acesta, cu
noi!

Aş dori să spun câteva cuvinte despre un as-
pect al schimbării, aşa cum l-am remarcat eu: În urmă
cu un an, în luna mai 2013, am primit două numere ale
publicaţiei Colegiului Național „Unirea”: Revista
Noastră. Am primit ediţia 24 ianuarie 2012, care men-
ţiona şi centenarul Revistei (eveniment remarcabil în
sine) şi numărul din 24 ianuarie 2013. Corina [Brătă-
şanu] mi-a trimis revistele, Camelia a fost postaşul,
plăcerea a fost a mea. Le-am citit cu atenţie şi interes
şi am fost foarte impresionată de nivelul Revistei. 

Începând cu prezentare grafică, plăcută, es-

tetică, îngrijită, hârtia de bună calitate, ilustraţiile ală-
turate eseurilor.

O carte este şi un obiect şi este foarte plăcut
când arată bine. Şi bineînţeles, conţinutul, care mi-a
lăsat o impresie foarte puternică. A fost pentru mine o
ocazie, de a cunoaşte, de a întâlni noua generaţie de
elevi şi absolvenţi ai liceului: Sunt deştepţi, sunt cul-
tivaţi, au o minunată capacitate de exprimare, bogăţie
de idei şi gândire, au deschidere, au . Am cunoscut ast-
fel tineri foarte interesanţi, plini de talente şi însetaţi
de cunoaştere. 

Eu cred că noi am fost o promoţie bună, cu
toată modestia ce caracterizează generaţia mea, am
motive să cred acest lucru. Dar generaţia de astăzi, aşa
cum am cunoscut-o prin intermediul Revistei, ne de-
păşeşte. Şi pot spune că am constatat acest lucru cu
plăcere, cu bucurie şi cu satisfacţie. Pentru că aşa tre-
buie să fie! Lumea s-a schimbat, ei au astăzi acces la
o cantitate enormă de informaţie, cu o simplă apăsare
de buton. Au multă deschidere, lumea este deschisă în
faţa lor. În eseurile lor, ei citează pe J.P. Sartre, Emil
Cioran, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Joyce. Noi nici
nu visam.

Voi da doar două exemple, din multe altele:
Eseul „Frumuseţea-mutaţie a Frumosului în societate”
şi „Timpul, forţă invincibilă sau stabilizatoare”, scrise
de două eleve în clasa a X-a şi respectiv a XI-a. Ce
analize interesante, câtă profunzime de gândire, câtă
sensibilitate!

Prin intermediul Revistei, am constatat cu
emoţie că Liceul „Unirea” îşi menţine prestigiul pe
care îl merită! Doresc să felicit conducerea liceului,
colectivul de redacţie al Revistei şi bineînţeles elevii

liceului şi să le urez mult succes
în continuare 

După cum ştiţi, eu lu-
crez la Biblioteca Naţională din
Ierusalim, specialitatea mea
fiind periodicele: ziare şi reviste
din toată lumea, în toate limbile.
Pot spune din experienţă că
există reviste care au depăşit
centenarul, dar nu multe, chiar
puţine. Este încă un motiv de
mândrie. Vreau să urez Colegiu-
lui Naţional „Unirea” ca şi în
viitor să fie promoţii de absol-
venţi, care, oriunde s-ar afla, în
oraş, în ţară sau în lume, să îşi
serbeze aniversarea a 70 de ani
aici, în incinta şcolii, aşa cum
facem noi astăzi!

Şi mai vreau să îi mul-
ţumesc Corinei pentru organiza-
rea acestui eveniment, pentru
răbdare, pentru perseverenţă,
pentru că ne ţine împreună de 52
de ani.



Alexandra Văduva

Saint-Malo, locul în care teatrul se întâlneşte
cu trecutul şi cu prezentul

După experiența participării la
festivalul de teatru de la Marsilia de anul
trecut, trupa de teatru francofon a cole-
giului nostru a mers în 2014 la FETLYF,
(Festivalul de teatru francofon pentru
elevi de liceu), aflat la a XI-a ediție care
s-a desfășurat în luna mai la Saint-Malo.

Saint-Malo este un oraș port si-
tuat în nord-vestul Franței, în Bretania,
vestit în trecut pentru piraterie, astăzi
fiind un oraș care atrage mulți turiști ce
doresc să viziteze orașul vechi numit
Intra-Muros, unde se află numeroase
obiective turistice, printre care și Casa
Memorială a lui Fr.R.Chateaubriand,
despre care se spune că este înmormân-
tat pe una dintre insulele care se văd din
Intra-Muros.

Participarea la acest festival re-
prezintă o experiență inedită ce a trezit
în fiecare dintre noi o multitudine de
sentimente; curiozitatea de a descoperi
surprizele ce ne așteptau, dorința de a
cunoaște oameni și obiceiuri noi,
emoțiile trăite pe scenă și bucuria
resimțită la sfârșitul fiecărei reprezentații
au făcut ca fiecare clipă să fie una de ne-
uitat.

Echipa de teatru uniristă a fost
formată din elevii George Statache,
Alexandru Ciobotaru, Codrin Bostan,
Andreea Nedelcu, Delia Văideanu,
Andreea Arginteanu, Alexandra Văduva
și Justin Ifrim, care au fost îndrumați de
doamnele profesoare Claudia Lepădatu
și Maria Zgăbărdici.

Programul a fost dens. Am ajuns
în Saint-Malo sâmbătă după-amiază.
Duminica a reprezentat ziua în care a
trebuit să ne adaptăm la viața familiilor
la care a stat fiecare dintre noi. Luni am
participat la deschiderea oficială și am
fost impresionați de mărimea teatrului
din oraș în care urma să jucăm, ținând
cont că noi repetasem doar pe scena din
sala de festivități a liceului nostru. Apoi
am avut șansa să participăm la un eveni-
ment cultural impresionant. “La Maison
des Poètes et des Écrivains” este locul în
care am asistat la un moment muzical
inedit, în cadrul căruia s-a cântat la
instrumente muzicale medievale, printre
care lăuta și clavecinul. Tot aici ne-a fost REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

CALENDAR  UNIRIST

110



REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

CALENDAR  UNIRIST

111

prezentată o expoziție de măști ce avea ca temă expri-
marea sentimentelor.  Marți am jucat piesa pentru ele-
vii de liceu dintr-un orășel apropiat și la o școală
primară – excelente ocazii de repetiție înainte de
reprezentația propriu-zisă care a fost joi seara. Trebuie
amintit că fiecare țară a avut la dispoziție doar câte o
jumătate de oră de a repeta pe scena teatrului. Mier-
curi, organizatorii ne-au oferit șansa să vizităm Mun-
tele Saint Michel. Dincolo de spectaculozitatea cetății
în sine, am fost impresionați de modul în care se
transformă locurile în timpul fluxului și refluxului,
aveam impresia că natura se metamorfozează sub pri-
virile noastre. Miercuri seara au început reprezentațiile
țărilor participante și toți eram obligați să fim în sală,
în toate zilele, pentru a urmări piesele colegilor din ce-
lelalte țări. Joi am avut toată ziua emoțiile prezentării
piesei noastre. Ecourile reprezentației noastre au fost
pozitive, deși nu  ne-a fost chiar ușor să răspundem în
franceză la întrebările puse la întâlnirea de după pre-
zentarea piesei. Ceilalți participanți au fost curioși să
afle cine a ales piesa, cine ne-a făcut costumele, cât
timp am repetat, dacă ne-a fost dificil să ne însușim
replicile etc. Vineri dimineață am jucat piesa la o
școală primară, ziua s-a încheiat cu un cocktail la care
au participat toți cei implicați în festival, inclusiv fa-
miliile gazde. Pentru a marca sfârșitul festivalului, în
ultima zi petrecută în Saint Malo, a avut loc o defilare
a tuturor trupelor, fiecare purtând costume naționale
tradiționale; aceasta s-a desfășurat de la Place de la
Roulais până la capela Saint Sauveur, iar atmosfera a
fost întreținută de o fanfară ce a condus defilarea.

De-a lungul celor șase zile, am avut ocazia să
jucăm de mai multe ori piesa “La jalousie du
Barbouillé” scrisă de Molière. La cele două școli pri-
mare unde am avut ca spectatori copii, ne-am bucurat

de aprecierea și admirația celor mici; aceștia au fost
foarte fericiți să petreacă puțin timp alături de noi,
timp în care le-am răspuns la micile curiozități, ne-am
jucat împreună și am făcut schimb de impresii. Mo-
mentul cel mai încărcat emoțional a fost atunci când
am jucat piesa la teatru, în cadrul festivalului
propriu-zis; scena, cortinele, cele câteva sute de spec-
tatori și aplauzele ne-au transmis energie, impulsio-
nându-ne să interpretăm rolurile mai bine decât la
orice altă repetiție. 

La sfârșitul reprezentației, satisfacția generată
de zâmbetele sincere ale oamenilor din sală a fost
imensă. Tot aici am avut plăcerea să vedem piesele ce-
lorlalte 15 trupe participante la festival, fiecare  trupă
reprezentând o altă țară.

Familiile care ne-au găzduit pe toată perioada
petrecută în Saint Malo ne-au primit cu brațele des-
chise, tratându-ne ca pe niște prieteni apropiați. Am
cunoscut astfel persoane ospitaliere, deschise și impli-
cate, care ne-au făcut să ne simțim foarte bine în com-
pania lor. Gastronomia, obiceiurile, obiectivele
turistice și istoria României sunt doar câteva dintre su-
biectele pentru care aceștia manifestau interes și des-
pre care doreau să afle cât mai multe detalii. Copiii
familiilor ne-au devenit repede prieteni; încetul cu în-
cetul am început să ne cunoaștem și să descoperim
puncte comune. În această perioadă, fiecare dintre noi
a făcut parte din câte o familie în care s-a integrat și
alături de care a petrecut momente minunate.

Acest festival a reprezentat o ocazie unică de
a ne demonstra nouă înșine că putem învăța imens din
fiecare experiență pe care viața ne-o oferă.

Educaţia eSafetyMarilena Oprea
Principalul aspect legat de provocările la care

suntem supuși în ziua de astăzi vis-a-vis de educație
sunt legate în primul rând de modul de guvernare al
mediul educațional.  În lucrarea “Educația și Proble-
matica Lumii Contemporane” pedagogul I. G. Stanciu
enumeră ca factori care determină criza învăţământu-
lui contemporan: explozia cunoştinţelor datorată dez-
voltării ştiinţei şi tehnicii, explozia demografică și
explozia aspiraţiilor determinată de faptul că nevoia
de educație nu ține de statutul social.

Criza educaţiei se manifestă prin abandonul
şcolar și analfabetism, prin costuri prea ridicate ale
educației comparativ cu competenţele profesionale
formate, prin competenţe socioprofesionale neadaptate
la nevoile vieţii sociale şi ale pieţei muncii. O trans-
formarea cu adevărat importantă în domeniul educaţiei
ar fi trecerea de la educația bazată pe informarea și in-
struirea individului exclusiv din punctul de vedere al
intelectului la cunoașterea și dezvoltarea personală.
Sarcina educației ar fi de a ne pune pe toţi, fără excep-
ţie, în situaţia de a ne putea dezvolta talentele şi de a
ne folosi potenţialul creativ, de a ne învăța ce este răs-

punderea pentru propria noastră viață și de a ne ajuta
în a ne proiecta și în a ne atinge scopurile  personale.
Această transformare este dorită de toți factorii
educaționali dar nu se știe încă cum și când se va în-
făptui. În acest context  ne întrebăm în ce măsură teh-
nologia modifică conceptele și abordările educaționale
și cum contribuie aceasta la o astfel de transformare
în  educației.

Ne aflăm în anul 2015, la opt ani distanță de la
momentul apariției primului iPhone, moment din care
a pornit o perioadă de dezvoltare intensă a dispoziti-
velor mobile, o revoluție în domeniul comunicării și
circulației informației. 

În mod paradoxal, deși cuceririle tehnologiei
sunt în plină ascensiune, în anul 2015 omenirea dă
semne că a trecut de uimirea și încântarea primului val
tehnologic și că începe la nivelul mentalului colectiv
și personal să decidă ce este util, periculos, avantajos,
necesar, progresiv sau abuziv referitor la această teh-
nologie și să ia măsuri, să revizuiască politicile so-
ciale, economice, educaționale sau să prefere viața
simplă în defavoarea gadgeturilor. Presa românească
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consemna în 2008 despre Școala de IT fără profesori,
o comunitate de învățare organizată de elevi, pentru
elevi, iar în anul2014 performanța unui elev de clasa
a X-a dintr-un colegiu din România care a inventat ja-
cheta ce poate monitoriza bătăile inimii și temperatura
corpului, care poate identifica gazele toxice, te poate
atenționa asupra pericolului și, în plus, poate suna la
112. Sunt dovezi că Internetul duce educația dincolo
de clasă, că elevii au acces la informație și o folosesc,
că educația informală, motivația și pasiunea pot deter-
mina obținerea unor rezultate remarcabile sau experi-
mente ciudate. Între globalizare și dilemele educației,
ne întrebăm unde este locul profesorului. În ce măsură
mediul educațional românesc este racordat la tehnolo-
gie și în ce mod aceasta dezvoltă o componentă didac-
tică sau determină un progres în procesul educativ?
Care sunt competențele profesorului viitorului astfel
încât acesta să poată să răspundă așteptărilor educabi-
lilor, să identifice nevoile educaționale ale acestuia, să
motiveze învățarea și să-și îndeplinească misiunea
încredințată de societate?

Elementele transformatoare ale educației digi-
tale la momentul anului 2015 sunt: integrarea tehno-
logiei cloud în sălile de curs în paralel cu preocuparea
crescândă pentru comportamentul elevului în mediul
virtual și identificarea elementelor de securizare a cla-
sei virtuale.

Utilizarea crescută a noilor tehnologii și
discuțiile publice care au loc atât la nivel european, cât
și național, cu privire la digitalizarea sălilor de clasă
arată importanța creării unui mediu sigur pentru copii
și tineri. În anul școlar 2014-2015, în categoria acestor
inițiative, care au în vedere creșterea impactului
educației folosind noile tehnologii, se încadrează:
- Programul Google for Education care își propune
înființarea grupului Google Educator format din 100
de lideri regionali și din aproximativ 10% din profe-
sorii din mediul preuniversitar din România, cu scopul
de a promova folosirea instrumentelor online la clasă;
- Certificare eSafety  care are ca obiectiv sprijinirea

instituțiilor de învățământ în vederea asigurării acce-
sului în siguranţă la tehnologiile online ca parte a ex-
perienţei de predare şi învăţare. Experienţele pozitive
online iau naștere atunci când există o politică şcolară
solidă şi un plan de acţiune privind siguranța online
bine gândit;
- Programul european SigurInfo pentru elevi, părinți,
profesori cuprins în educația nonformală în vederea
asigurării drepturilor copilui în mediul virtual.

La o serie de întrebări legate de școala româ-
nească și tehnologie a avut amabilitatea să-mi răs-
pundă d-na  Timofti Afrodita, profesor la Colegiul
Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău, formator Moodle
din 2012, formator Google din 2014, promotor al in-
tegrării noilor tehnologii în educație.

O. M. - Se folosesc, oare, elevii de potențialul
tehnologiei? 

T. A. - Cartea digitală, PC-ul, Internetul, teh-
nologiile mobile sau wireless nu sunt doar jucării mo-

derne pentru elevii noștri,  ci și un puternic instrument
cultural care se pliază perfect pe nevoile lor elemen-
tare de creștere și dezvoltare prin învățare. Spre de-
osebire de generația părințiilor lor, elevii secolului
XXI  folosesc Internetul, emailul, sms-urile, rețelele
de socializare de tip Facebook pentru a comunica, a
socializa, a face schimb de idei, a dialoga, într-un cu-
vânt, pentru a cunoaște. Această nouă competență este
transferată implicit și în planul învățării, elevii noștri
folosind toate informațiile pentru a se perfecționa im-
plicându-se într-o multitudine de proiecte precum: re-
zolvarea temelor școlare, studiu prin tutorat privind
procesarea imaginii, a sunetului, parcurgerea de cur-
suri online, jocuri, etc. 

O. M. - Suntem sau nu pregătiți pentru ghida-
rea acestei noi generații ?

T. A. - Tehnologia este o treaptă uriașă în
evoluția naturală a învățării. Ea aduce interacțiunea,
dialogul ca metodă de învățare, ca resursă necesară a
cunoașterii. Informatic vorbind, dialogul poate fi: tu-
torial când interacțiunea este condusă de computer, sau
de investigare, când inițiativa aparține elevului. La
nivel preuniversitar disciplina TIC (Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor) propune conținuturi
destinate facilitării cunoașterii, o curriculă concepută
ca mijloc de explorare a infinite spații de dialog. Pro-
fesorii sunt cei dintâi analiști și integratori ai oricărui
fenomen cultural educativ. I-am văzut cum au investit
bani și energie pentru a fi cu un pas înaintea schimbă-
rilor, pregătindu-se pentru a fi călăuze în jungla teh-
nologiei. Ei își folosesc acum toată știința și
creativitatea pentru a integra noile tehnologii în modul
de predare-învățare tradițional. Elevii primesc nu doar
informația pură, ci și un vast context interactiv, perso-
nalizat, multiplicat în sensuri, în care își pot demonstra
originalitatea și personalitatea și unde își pot completa
nelimitat dezvoltarea. Chiar dacă aleg să nu folosească
TIC la ora de curs, profesorii nu pierd nicio clipă le-
gătura cu elevii și tehnologia. La nivel personal, ei
sunt cei care își asumă integrarea TIC în educație, lup-
tându-se cu toate dificultățile materiale și sociale pe
care implementarea inovației le produce în sistemul
educațional. Tehnologia avantajează în mod evident
pe elevii care o folosesc și-i dezavantajează pe ceilalți.
Folosirea TIC la nivel de unitate școală  este o cale si-
gură de eliminare a acestui tip de inegalitate între
elevi. Cât despre globalizarea acestui demers,
învățarea mondială prin dialog, împărtășirea
experiențelor, schimbul de opinii în contexte politice
și sociale diverse, toate converg spre închegarea și
consolidarea de noi comunități culturale care ar putea
transforma din temelii lumea.

O. M. - Ce ar trebui să facem noi profesorii
pentru a nu rămâne izolați?

T. A. - Izolarea de orice fel este un nonsens în
educație. Împărtășirea  experienței profesorilor inova-
tori pe platforme de învățare este un proces în plină
expansiune care funcționează cu rezultatele cele mai
pozitive. Iar numărul tot mai mare de tineri absolvenți
care ne susțin în integrarea TIC în educație sunt do-
vada acestui lucru. 
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“ Nu mă lăsa să ştiu”     -     Lasă-mă să scriu
Larisa Elena Simion

Romanul clasei a XI-a F

Așa începe articolul publicat pe stie-ul oficial
al televiziunii Realitatea TV. Succesul răsunător al
romanului “Nu mă lăsa să știu” și-a imprimat ecoul
asupra mijloacelor mass-media încă dinainte de lan-
sare. Publicații precum „Monitorul de Vrancea” și
„Ziarul de Vrancea” au publicat știrea apariției roma-
nului atât pre cât și post-lansare. La festivitatea de lan-
sare am avut invitați de seamă, o parte dintre cei mai
buni profesori ai orașului Focșani (și nu numai), das-
căli care, împreună cu câțiva elevi, au răspuns afirma-
tiv insistențelor noastre de a deveni cititori-pilot,
împărtășindu-ne gândurile personale asupra romanu-
lui. Ne-am bucurat din plin de atenția presei, apărând
în ziarele locale, dar și la televiziunile naționale, care
ne-au și luat o serie de interviuri. De asemenea, mai
multe site-uri de știri au publicat postări referitoare la
proiect, romanul ajungând chiar subiect de articol pe
blogul de succes „drstoica.wordpress.com”. Am primit
o recenzie din partea scriitorului Adrian Costache,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, lucrare
în care prezintă, prin viziunea personală, experiența
lecturării unui astfel de roman, atât de inedit prin
modul în care a fost creat. 

Majoritatea persoanelor prezente la festivitatea
de lansare și-au arătat interesul asupra modului prin
care acest proiect a fost realizat, cum a fost posibil ca
30 de minți să se unească atât de eficient încât să poată
crea o scriere complexă, o lucrare literară demnă de
titlul de “roman”. Procedeul de la care am plecat în
mai 2013 (deci cu aproximativ un an înainte de lan-
sare, când eram abia “a IX-a F”) a fost destul de sim-
plu, un atelier de scriere ludic, unde scopul era mai
mult unul de recreere; nici unul dintre noi, elevii, nu

vedeam acest exercițiu literar ca pe o experiență di-
dactică, ci mai mult ca pe un joc de-a scriitorii, o
experiență menită unui filolog, trăită de noi din plin,
fie ea doar ca o simulare inocentă. Am stabilit câteva
punct esențiale oricărui incipit al unei narațiuni
(anume date generale despre personaj, deixisul tem-
poral și spațial al acțiunii), apoi noi, țoți cei 30 de elevi
am fost împărțiți în cinci grupe, fiecare având respon-
sabilitatea literară de a scrie despre unul dintre mo-
mentele subiectului. După câteva minute, cei din grupa
întâi au citit scrierile lor sumare despre David și înce-
putul lui ca personaj literar, iar restul clasei a votat cea
mai potrivită introducere. Apoi, am propus mai multe
variante narative adecvate intrigii, după aceea, doamna
Plăiașu a ales cele mai bune trei (urmând ulterior să
devină patru sau cinci) opțiuni din care noi puteam
vota doar una. Atunci când s-a stabilit acțiunea cu care
ar trebui să continue mica noastră aventură literară,
s-a sunat deja de ieșire, iar scrierea paragrafului a
rămas ca “temă pentru acasă”, urmând, desigur, ca ora
viitoare cei din grupa a doua să citească primii. La ur-
mătoarea ocazie de continuare a atelierului au fost
mulți elevi care au dorit să-și prezinte viziunea proprie
asupra modului de desfășurare a intrigii, fiecare po-
veste fiind filtrată prin rațiunea și sensibilitatea pro-
prie, astfel încât am fost nevoiți să ascultăm toate
lucrările și să o alegem, tot prin vot, pe cea mai bună,
cea care se potrivește cel mai bine cu dezvoltarea lui
David la acel moment. 

De aici, s-a întâmplat ceva extraordinar, s-a
dezvoltat o atitudine, o emoție colectivă pe care ma-
joritatea dintre noi am simțit-o până în abisul ființei
noastre, dar nu am vorbit despre ea, nici nu știam că

era acolo, i-am conștientizat existența
abia atunci când proiectul s-a terminat
cu totul. Nu s-a mai pus problema de
grupele în care am fost împărțiți inițial,
atitudinea nu a fost una nepăsătoare,
arogantă chiar, de tipul “nu e treaba
mea, eu am fost în grupa 1, nu mă mai
interesează”, manieră de care se izbesc
adesea elevii când sunt puși să lucreze
în echipă la un proiect mai amplu ce îi
implică pe toți. Am fost destui care, oră
de oră, veneam cu scrierea în care fil-
tram acțiunea stabilită prin propriul stil
de a scrie, prin modul nostru individual
de a transpune fapte reale în ficțiune,
chiar dacă știam că vor mai fi alte trei-
patru scrieri despre același punct al
acțiunii. Așa ne-am și ales redactorii,
câțiva elevi care erau dispuși să pună
pe hârtie ceea ce se discuta în clasă re-
feritor la continuarea acțiunii, iar

“EXPERIMENT UIMITOR al unor elevi. Face furori și printre profesori: «NU NE AȘTEPTAM!»”.
“Ceea ce a început ca un experiment literar la o clasă de la Colegiul Naţional Unirea din Focşani s-a trans-
format într-un roman poliţist care a început să facă furori printre elevi şi profesori.”
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aceste persoane au rămas până la sfârșit ca un grup
compact de scriitori, partea responsabilă cu redarea ar-
tistică a acțiunii decisă de creierul global al clasei
noastre, mod prin care s-a alcătuit întregul roman. De
multe ori făceam compromisuri și foloseam părți din
mai multe lucrări, iar acesta cred că este un exemplu
mai mult decât ilustrativ al unei mini-societăți artifi-
ciale formată din elevi de 15-16 ani care decid că me-
rită să își lase orgoliile, frustrările, neajunsurile
personale pe cât posibil la o parte pentru a crea ceva
ce transcende viața, și anume, artă. Și exact așa s-a în-
tâmplat, ajungând la aproximativ un an după prima oră
a atelierului de scriere să ne depășim obiectivul pe care
ni l-a sugerat doamna profesoară (“Dacă vă dați silința
și iese ceva bun, poate trecem povestioara în revistă,
cine știe...”) și să ajungem la performanța pe care mulți
dintre noi au visat-o, dar nu reușeau să și-o închipuie
realizabilă, de a lansa un roman.

Așa cum explică doamna profesoară Daniela
Plăiașu, coordonatoarea proiectului, în Postfața roma-
nului, “«Nu mă lăsa să știu» este rodul unui experi-
ment didactic, la baza căruia stă tehnica «atelierului
de scriere», a pașilor unei narațiuni votați de un colec-
tiv de scriitori, respectiv elevii clasei [pe atunci] a X-
a F, de la Colegiul Național «Unirea», Focșani. Istoria
dorinței mele de a realiza o astfel de narațiune este mai
veche, eforturile pe care le-am făcut cu diverse grupuri
de elevi s-au concretizat cel puțin în două materiale
interesante pe care le-am publicat în Revista Noastră:
este vorba de München, 11 octombrie 1825 de Irina
Chriță, apărut în numărul 31-32 din anul 2009, și
Mekong de Beatrice Alexandrescu și Ionelia Cotonea,
în numărul 39-40 din 2013.

După șapte ani de încercări, ceva s-a întâmplat,
poate chiar legat de cifra acesta fatidică și am avut
șansa de a mă întâlni cu niște copii destul de
disciplinați care au stat foarte răbdători să votăm toate
datele esențiale ale personajelor, coordonatele spațio-
temporale, acțiunea în foarte mare parte și au notat cu
grijă tot ce am votat. Apoi, acești filologi în devenire,
talentați și perseverenți (...) au discutat, au organizat
materialul și au ales primii redactori care au alcătuit
varianta brută a materialului. Aici cifra șapte s-a do-
vedit iarăși de bun augur pentru că, după ce eram oa-
recum încântată de structura narativă aprobată de ei,
primele fragmente au fost bine scrise și a început să
mi se pară că se încheagă ceva promițător, așa că, lă-
sând metoda cunoscută la o parte (...) am decis că ei
vor stiliza tot materialul, vor elimina inadvertențele,-
lucru la care, în final, am dat și eu o mână de ajutor- și
vor prelucra textul pentru a face personajele credibile
etc., pentru a da coerență cărții.

Pentru a complica firul narativ, dar și pentru a
avea un surplus de personalitate, am hotărât să „spar-
gem” narațiunea cu un șir de vise, unele create pentru
roman, altele pur și simplu vise „reale”, simbolice pen-
tru fiecare dintre cei ce vor avea curajul să se dezvă-
luie prin ceva atât de personal. Evident, visele nu sunt
semnate, pentru a crea o provocare pentru cine ar vrea
să afle ale cui aparține fiecare dintre ele.

La final, ca îndrumător, am realizat ultimele
retușuri și, așa, o aventură foarte frumoasă, a scrisului,
ne-a cuprins pe toți.”

Cât despre festivitatea de lansare a romanului,
mai mulți profesori ai catedrei CNU și-au arătat inte-

resul, participând ca invitați la evenimentul susținut
de clasa [pe atunci] a X-a F, la data de 16 mai 2014.
Astfel, printre profesorii susținători ai proiectului care
au fost rugați să adreseze publicului câteva cuvinte, se
află, în ordinea cronologică a apariției, domnul direc-
tor Cornel Noană, doamna profesoară de limba ro-
mână, coordonatoara proiectului, Daniela Plăiașu, dna
profesoară de limba engleză Luminița Ciocâldău,
doamna profesoară de limba română Crina Capotă,
dna profesoară de limba franceză Crenguța Stanciu,
domnul profesor de filosofie Vasile Chiper, doamna
profesoară de limba română Janet Popoiu, dar și
doamna inspector de limba română Silvia Chelariu,
doamna profesoară de limba română Ileana Croitoru,
de la Liceu Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui
și doamna profesoară de limba română Anișoara Pițu,
de la școala „Duiliu Zamfirescu”, Focșani. Pe lângă
acești stimabili invitați, au mai spus câteva cuvinte
scriitorii principali ai romanului, Larisa Elena Simion,
Pîrlog George Alexandru și Dragoș Dimoftei, urmați
apoi de alți elevi de seamă ai Colegiului Național
„Unirea”, care au intrat în contact cu romanul,
împărtășindu-ne recenziile lor. Dintre aceștia, îi amin-
tim pe Codrin Ghidiu, Beatrice Alexandrescu, Ioana
Alexandra Diaconu împreună cu Ica Dumbravă, dar și
șefa clasei a X-a F de atunci, Denisa Grama.

Fiecare invitat de seamă și-a exprimat opinia
personală despre roman, ilustrându-ne printr-un mic
discurs modul prin care au perceput acest proiect
amplu. “Deși am început prin a fi reținută în ceea ce
privește romanul, am fost extrem de încântată de ce
am găsit: un roman extras din realitatea contemporană
cu o desfășurare psihologică extraordinară. Două lu-
cruri care m-au atras în mod deosebit au fost nu atât
firul narativ, cât psihologia personajului principal și
detaliul dus până la amănunt, în oricare din scenele li-
terare. Grafica reflectă foarte bine conținutul romanu-
lui, într-adevăr spune «Nu mă lăsa să știu»”, susține
doamna profesoară Luminița Ciocâldău. “

“Într-o perioadă în care oamenii se gândesc
cum să facă cât mai mulți bani, niște tineri se apleacă
asupra foii de hârtie și scriu. Ba mai mult de atât,
renunță la câteva zile frumoase din vacanța de vară, se
întâlnesc, răspund chemării unei profesoare
excepționale și foarte entuziaste și pun la cale defini-
tivarea unei cărți”, ne transmite doamna profesoară
Crina Capotă. “Mă număr printre privilegiații care au
reușit să citească direct de pe manuscris și de la pri-
mele pagini recunosc că este o carte care te ține în sus-
pans, care te invită să vezi ce se întâmplă mai departe
(…) ai impresia că citești pasaje din Balzac cu des-
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David, sau că te afli într-un roman al Rodicăi Ojog-
Brașoveanu, într-un roman polițist, și te întrebi cum
se va termina”, ne comunică doamna profesoară
Crenguța Stanciu. 

“Cred că ar trebui să dau expresie unui senti-
ment de jubilație, mă gândesc cu imensă recunoștință
la ceea ce mi-a fost dat să trăiesc în școala aceasta, în
existența mea de professor modest, să trăiesc un eve-
niment la care am visat de foarte multe ori. M-am gân-
dit la romanul «Jocul cu mărgele de sticlă» de Herman
Hesse, apare acolo o provincie pedagogică, Kaftalia
(…) cred cu tărie că liceul nostru este de fapt o mani-
festare a ideilor autorului, trăim într-o provincie peda-
gogică în care se întâmplă lucruri extraordinare. Nu
sunt un profesionist al lecturilor, sunt un amator, un
diletant, am citit de plăcere, nu dispun de toate ele-
mentele de decriptare. Dintr-o perspectivă personală,
privesc întotdeauna lectura ca un soi de  întâlnire între
două minți, cea a autorului și cea a cititorului. De fapt
lectorul recreează, reface în sine ceea ce a încercat să
spună autorul. În momentul de față m-am confruntat
cu 30 de creiere. Am avut în fața mea un creier global,
o supra-minte, care pentru mine ca lector a fost o pro-
vocare extraordinară. (…) Domnul primar spunea că
în două-trei ore e gata. Nu e adevărat, e greu să intri
într-o asemenea carte plină ce scheme, cele mai gro-
zave proceduri ale literaturii moderne au fost adăugate
aici. Recunosc concepte întâlnite în Cărtărescu, e o
provocare, un deliciu, o plăcere.” ne transmite domnul
profesor Vasile Chiper. Romanul nostru a trecut

granița județului, ajungând până în Vaslui, de unde
doamna profesoară Ileana Croitoru ne-a mărturisit că,
deși este profesoara unui liceu de top, „sentimentul
meu auto-critic și cel de limitare îmi spun că am venit
aici într-un loc în care poți să înveți ce înseamnă «a
face carte».  Am fost printre cititorii pilot; când am
primit varianta electronică, am împrăștiat-o multora
dintre elevii mei, la ora aceasta existând mai multi ci-
titori decât autori ai cărții, vă asigur. (...) Probabil este
singura carte care, înainte de a fi efectiv publicată, a
intrat în programa „neoficială” pentru că am avut câ-
teva dezbateri și a avut mult mai mare succes decât câ-
teva romane clasice. Vă doresc cariere individuale!”

„Când am primit romanul am procedat ca un
profesor. Am luat creionul în mână şi am încercat să
văd ce-i cu el. După primele zece pagini am lăsat cre-

ionul din mână şi am citit aşa cum citesc orice carte
despre care nu ştii nimic de dinainte. Am descoperit
că este un roman postmodernist în adevăratul sens al
cuvântului, îmi aminteşte de Cărtărescu şi de modul
în care se leagă poveştile şi structura narativă în
dramă, din povestire în povestire, cum de altfel mi-a
amintit de un alt roman experiment, „Femeia în roşu”,
creaţia a trei scriitori români contemporani”, a spus
doamna profesoară Janet Popoiu. Șefa clasei a X-a F
de atunci, Denisa Grama susține că “pe lângă geniul
din romanul nostru, Master Mind, dacă privim situația
în oglindă, observăm că avem printre noi un geniu care
ne-a învățat ce înseamnă creația și ne-a lăsat să știm
cum ia naștere actul creativ. Pentru aceasta, vă
mulțumim, doamna Plăiașu și vă iubim foarte mult.”

Publicații precum „Monitorul de Vrancea” și
„Ziarul de Vrancea” au relatat știrea apariției romanu-
lui atât pre cât și post-lansare. De asemenea, articolele
sunt disponibile și în variantă electronică, alături de
alte postări ce promovează, relateaza sau informează
despre festivitatea de lansare a romanului, conținutul
său cât și despre procesul creației lui. 

Site-uri precum „drstoica.wordpress.com”,
„evenimentefocsani.blogspot.ro”, „jurnalspiritual.eu”,
„ziare.com”, „ro.stiri.yahoo.com” sunt doar câteva
dintre acestea. Totuși, un articol ce merită citat în
această ultimă etapă a proiectului nostru, anume co-
lectarea, organizarea și prezentarea tuturor

informațiilor esențiale referitoare
la crearea și receptarea romanu-
lui „Nu mă lăsa să știu” este scris
de Cătălin Stoica, sau dr. Stoica,
personalitate în domeniul mass-
media ce a făcut emisie și
producție radio, scenariu și
producție de film și televiziune,
campanii de marketing și media,
a organizat evenimente și „am
scris mult”, așa cum susține pe
blogul său personal, lucrând la
cele mai importante televiziuni
sau posturi de radio din țară. Ast-
fel, acesta susține că:

„În general, se vorbește
urât, neplăcut despre sistemul
educațional din România. Iar cei
care au trecut de prima tinerețe
fac imediat comparație cu siste-
mul de învățământ din perioada

comunistă, spunând despre acela că a fost nemaipo-
menit, că nu se compară cu ăsta din ziua de azi, că
s-a schimbat totul în rău. (...) Învățământul zilelor
noastre are rezultate umane și profesionale mai slabe
decât în trecut tocmai pentru că NU s-a schimbat nimic
în sistem. Pentru că se refuză trecerea la educația non-
lineară, bazată pe acțiune, pe aplicații, pe comunicarea
umană corectă și completă. Un profesor îmi
povestea revoltat ce greu se înțelege cu «elevii din ziua
de azi». L-am întrebat: «nu vrei să faci un curs de
NLP? sau de dezvoltare a inteligenței emoționale? sau
de coaching? sau măcar un workshop de-un wee-
kend?». «A, nu, n-am eu timp și nici bani pentru așa
ceva!» (...) E trist… În felul ăsta, chiar nu vom avea
niciodată ceea ce ne dorim. Dacă așteptăm doar de la
alți profesori, părinți, colegi să facă ceva altfel decât
până acum… Dar uite:
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La Focșani, una dintre clasele a X-a [din anul

școlar trecut] din Colegiul Național “Unirea” o are
profă de Limba și Literatura Română pe Daniela
Plăiașu. Știu, n-ai auzit niciodată de ea. Nici eu. Dar
Daniela Plăiașu, despre care nici măcar ce vârstă are
nu știu, s-a gândit la un atelier de creație pentru elevii
săi. Nu pentru că primea niște bani în plus. Nu pentru
că avea cea mai tare clasă din școală. Nu pentru că o
obligase cineva. Pentru că I-A PLĂCUT! Și-a răspuns
la acea întrebare de care vorbeam aici: «Ce-mi doresc
cu adevărat?». Nu «cât e de greu să-mi îndeplinesc
dorința?».

«Ce-ar fi să scriem un roman?» La această în-
trebare, cei mai mulți dintre noi, dacă ne-am pune-o,
am găsi o mie de răspunsuri și argumente pentru care
nu putem, nu merită să o facem. E greu.

Însă elevii ăia de clasa a zecea, așa cum i-a
adunat pe ei viața întâmplător la un loc, s-au împărțit
în grupe de lucru, au făcut un așa zis «brain storming»
(în varianta adulților – «o băută constructivă») și au
venit cu idei. Nu există idei corecte și idei greșite pe
lumea asta. Doar idei potrivite ori mai puțin potrivite
pentru situația dată. Și 30 de elevi, care crezi că erau
ei toți super talentați la Română?, s-au apucat să im-
agineze personaje, să le voteze, să le pună cap la cap,
coordonați de o profesoară încântată de munca ei, fă-
cută cu pasiune, moca și cu încredere. După spusele
celor implicați, s-a creat «un creier global». A lipsit
concurența prost înțeleasă. Nu s-a stimulat: «cine scrie
cel mai mult apare primul pe copertă». Care ar fi be-
neficiul real din așa ceva? Niciunul.

Daniela Plăiașu, cea care a coordonat proiectul
literar în sine, afirmă simplu: «Am avut şansa de a mă
întâlni cu nişte copii destul de disciplinaţi, care au stat
foarte răbdători să votăm toate datele esenţiale ale
personajelor, coordonatele spaţio-temporare, acţiunea
în foarte mare parte, şi au notat cu grijă tot ceea ce am
votat. Aşa a ieşit o aventură foarte frumoasă a scrisu-
lui, care ne-a cuprins pe toţi!». Recitiți, vă rog! «Cu
niște elevi DESTUL de disciplinați.» Nu «perfecți»,
nu așa cum pretindem celor din jurul nostru să fie în
relația cu noi. Ci «DESTUL DE, SUFICIENT DE».
Fii un părinte suficient de bun, un coleg suficient de
bun, un prieten suficient de bun! Suficient înseamnă
de ajuns, nu? Perfecțiunea nu există. Doar natura e
perfectă.

Ce zic elevii participanți la proiect? Adică,
niște autori de roman în clasa a zecea!!! «Trebuie să
ne urmăm visurile, pentru că, dacă eşti în stare să mun-
ceşti cu pasiune arzătoare, se pot întâmpla lucruri chiar
mai frumoase decât te-ai fi aşteptat.» Larisa Elena
Simion. E wow! din partea unui copil de 16-17 ani,
nu?”

Așa cum doamna profesoară Ileana Croitoru
de la liceul teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui
ne informa la festivitatea de lansare a romanului, car-
tea a fost citită și dezbătută de câțiva elevi de-ai dum-
neaei încă dinainte de lansare. Câțiva dintre aceștia
ne-au trimis, prin intermediul doamnei lor profesoare,
câteva materiale referitoare la roman. Astfel, aflăm de
la Vladiana Vizureanu că „din acest roman am învățat
că, dacă te lași cuprins de tristețe, precum John Brown,
ajungi să faci rău celor din jur prin fapte josnice. Însă
dacă nu îți pierzi speranța și încerci să fii un om bun
la suflet și milostiv, precum David, toate situațiile se
vor întoarce în favoarea ta și vei trece cu ușurință de
greutățile întâmpinate. Este un roman care ne în-
deamnă să ne depășim condiția, să învățăm din greșeli
și în fiecare zi să adăugam un progres sufletesc pe lista
vieții.” Gabriela Ungureanu, de la același liceu, ne pre-
zintă în recenzia sa numită „Nu mă lăsa să știu (lasă-
mă să citesc)” cum romanul „de acțiune, cu un
puternic conținut psihologic, acaparează atenția citi-
torului încă din primele pagini, prin intrigă și suspans.
Acesta prezintă povestea unui tânăr de 16 ani (vârsta
autorilor) care încearcă să înțeleagă cum a ajuns să
străbată străzile New York-ului de unul singur, plin de
nevoi. Această singurătate şi amintirile unei vieţi fa-
miliale încheiate de la o vârstă fragedă îi induc o stare
de nevroză. (…)Narațiunea evoluează și David, ca
personaj, începe să-și înțeleagă propriul scop. Începe
să cerceteze și află... («Dar, bravi cititori, voi ce-o să
mai faceți dacă vă spun tot»). Epilogul este creat din
perspectiva lui John Brown după ce este...(completare
după lectura fiecăruia). Deși David este un personaj
complex, cu o viață interioară profundă și interesantă
din punct de vedere psihologic, John Brown [unul din-
tre personajele principale] trebuie examinat la fel de
minuțios.”

Un foarte important “feedback” primit de ro-
manul “Nu mă lăsa să știu” este recenzia domnului
profesor de limba română de la Colegiul Național
„Sfântul Sava”, din București, Adrian Costache. Ac-
tuala clasa a XI-a F mulțumește pe această cale stima-
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mită viziunea sa scrisă asupra proiectului nostru:

„Stimată Doamnă Profesoară,
Am citit cu o curiozitate vie  romanul celor de la 10 F.
Observaţi că n-am pus ghilimele la cuvântul
roman!...Dar ca să fiu sincer până la capăt, zona mea
de interes privea mai ales structura imaginarul roma-
nului, fiindcă, bănuiam (bănuială confirmată în parte!)
că  acest “imaginar” este indirect şi o „naraţiune” des-
pre ei, despre vârsta lor, despre lumea lor.  Imaginarul
generaţiei mele, de exemplu, a fost la un moment dat
marcat de „Omul invizibil” al lui H.G. Wells. Reve-
nind însă. Stranietatea de care se vorbeşte la început e
asociată mai ales „viselor”, fiindcă în rest romanul
dezvăluie frecventarea de către actuala generaţie a fil-
melor şi a cărţilor „horror”, ceea ce, în ce mă priveşte,
nu generează întotdeauna straniul. Ca experienţă însă,
întregul roman e întreţinut şi „autentificat” de vis (idee
excelentă), vezi visele din cap. XI, XII, XIII care mi
s-a părut cele mai reuşite!

În rest, se regăsesc în text, „experimentate”,
multe dintre formulele de succes ale romanelor „de
consum”: biografia lui David,  trecută vag prin
Dickens, Jane, „fata pierdută” şi recuperată, problema
banilor, „trauma copilăriei” care explică aproape totul,
dar şi cumva „tezist”, în cazul lui John, opoziţii de tot
felul, specifice „basmelor” contemporane, dar şi ceva
nou, măcar ca problemă dacă nu neapărat ca transfi-
gurare: „relaţia cu sistemul”, raportarea lui David la
sistem, care-mi aminteşte de evenimente nu prea în-
depărtate de revoltă din New York, concretizate în
„ocuparea” unor spaţii publice etc.

Remarcabil este însă, şi original în cea mai
mare măsură, modul în care „scriitura” a înaintat şi
senzaţia de unitate a romanului, greu de realizat cu atâ-
ţia „autori”. Tot remarcabil, şi în acelaşi context, mi
se pare adesea nivelul stilistic, nu de puţine ori  indi-
când o aplecare autentică asupra cuvântului şi puterii
lui de a crea o „realitate”: Se pot observa bine ultimele
clădiri ale periferiei New York-ului. Apoi drumul o ia
drept şi taie un câmp, de o parte şi de alta a sa ză-
rindu-se în depărtare ferme. Însă continuăm să mer-
gem până când pe partea dreaptă apare un bloc de
piatră. De aici înaintăm pe un drum lăturalnic cam 3
km, iar în faţa noastră se înalţă ceva ce Jane zice că
ar fi un combinat de porcine abandonat. Clădirea e
un amalgam de contraste: impunătoare, suspect de
bine conservată, deşi abandonată; per total, pluteşte
în jurul ei un aer pustiu. (Cap. XII) Sau notaţii de
genul:  „Oraşul va putrezi din interior.  Se va descom-
pune încet şi va cădea în abis. (...) Stelele încă mai
lasă urme estompate vineţii şi violete pe cerul lumi-
nos”

Una peste alta, Felicitări tuturor, cu „F” mare!
Adrian Costache, scriitor, membru al Uniunii

Scriitorilor din România

În încheiere, aș dori să mulțumesc pe această
cale în numele întregului colectiv tuturor persoanelor
care ne-au susținut, atât moral cât și financiar, citito-
rilor și invitaților noștri, celor care au avut răbdarea și
curiozitatea de a transcende paginile romanului și a re-
flecta asupra lor, stimabililor noștri lectori care și-au
transpus gândurile în cuvinte sau în scris, oferindu-ne
recenzii distincte și critici constructive. Dar mai ales,

mulțumim persoanei care a reușit să formeze o minte
globală ce poate stăpâni fără inadvertențe un fir narativ
atât de complex, despicat în două planuri ale acțiunii,
un creier compus din 30 de părți ce și-a lăsat nervurile
juvenile modelate de conceptele didactice ale îndru-
mătoarei nostre, fără a altera însă viziunea inovatoare
a fiecăruia, atât de vizibilă în descrierile ce alternează
între diverse stiluri artistice. 

Mulțumim, doamna Plăiașu!
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Totul a pornit de la o pasiune mai veche pentru
tainele creierului uman, resuscitată de ştirile despre
concursul internaţional de neuroștiințe „Brain Bee” la
care, în ultimile doua ediţii (2012 şi 2013), România
fusese reprezentată cu cinste de doi „uniriști”, Flavius
Ionuţ Bratu şi Alexandra Mădălina Robu. Nu mai spun
că îndemnul d-nei profesoare Corina Ciucu din
articolul Brain Bee Champion – Neuroștiinte, Viena şi
mult stres, publicat în „Revista Noastră” din 24
ianuarie 2014, a fost picătura care a umplut paharul
dorinţei: „...le transmit tuturor elevilor noştri să-şi
urmeze visul, să muncească şi să creadă în forţa lor,
viaţa le va oferi ocaziile pe care le aşteaptă şi pentru
care se pregătesc”. Ce ar fi putut fi mai mobilizator?

Creierul este cea mai complexă structură a
corpului uman. Conţinând aproximativ 100 de
miliarde de neuroni, fiecare creând minim 1.000 de
legături, creierul este cel care coordonează toate
acţiunile omului, de la vorbit, iubit, respirat, până la
alergat, mâncat sau dormit. Misterele acestui organ
m-au prins în mrejele sale precum pânza de păianjen
care prinde fără scăpare o firavă insectă.

Finala pe ţară a concursului, desfăşurată la
Brăila, mi-a adus satisfacţia calificării în ultima etapă,
cea internaţională, de la Wasington DC. A fost o luptă
stânsă, din care putea să iasă la fel de bine şi merituos
câştigătoare colega mea de clasă, Andreea Ciocănel.
Deşi întrecerea dintre noi a fost cât se poate de corectă,
am trăit mult timp un sentiment de frustare colectivă,
aş fi vrut să ne calificăm amândoi. Din păcate,
regulamentul nu permitea. În timpul pregătirii existau
momentele când eram la capătul puterilor, dar visul
american, acest miraj care incită şi atrage, mă
impulsiona mai mult. Să vezi America, să calci pe
pământul tuturor posibilităţilor, să respiri acelaşi aer
cu cel mai important om al planetei, preşedintele SUA,
sunt vise care mobilizează.

Timpul destul de scurt de pregătire pentru
etapa finală, ceva mai mult de o lună, a impus un efort
uriaş. Manuale noi, filmuleţe documentare, studiu pe
mulaje, testări periodice în fata doamnei prof. Corina
Ciucu şi a domnului prof. Dr. Cristian Gurzu,
coordonatorul pentru România, sau simulări de
diagnosticare sub îndrumarea competentă a domnului
doctor Cristian Caragaţă, rezident la Strasbourg, fost
elev al d-nei prof. Ciucu, toate s-au îngrămădit într-o
învălmăşeală necontrolată în creierul meu, devenit la
acel moment un bun material didactic al domeniului,
din fericire doar utopic. Adio soare, adio mare, doar
din când în când un petec de cer înstelat care se
încăpăţâna să mă supravegheze prin colţul ferestrei
rămas neacoperit de draperie.

A fost odată în America
Dragoș Cașu

Titlul unui film celebru din anii ’80, cu Robert De Niro, despre prietenie. Mi-am permis să apelez la
acest titlu pentru scurtă mea povestire despre zilele petrecute în America pentru că este mai mult decât sugestiv
faţă de frumoasa experienţă trăită în vara care a trecut. Într-adevăr, a fost odată în America...
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inima acestuia, capitala Wasington DC. Concursul,
fondat în 1998 de Universitatea din Maryland sub
coordonarea profesorului dr. Norbert Myslinski, s-a
ţinut anul acesta (august 2014) în cadrul şi sub
patronajul Convenţiei Asociaţiei Psihologice
Americane (American Psychological Association =
APA) şi, pe lângă cele cinci probe, de acum
tradiţionale, chiar dacă apar diferenţe de conţinut de
la an la an, ni s-a oferit şansa de a asista la prelegeri
susţinute de somităţi ale domeniului din toată lumea.
Astfel de momente te cuceresc şi te copleşesc, te
încarcă cu energia de care vei avea nevoie în viitor.

Concursul în sine a fost palpitant, cu răsturnări
de clasamente de la o probă la alta. Proba de
diagnosticare a fost cea mai atractivă şi instructivă,
dialogul cu „pacientul” costituind adevărată
provocare. Reuşita în această probă (punctaj maxim)
a fost confirmarea că alegerea pe care am făcut-o nu a
fost una greşită, că sunt pe un drum care mă va duce
la transformarea viselor în realitate. A fost poate
singurul concurs, dintre cele la care am participat,
lipsit de încărcătură concurenţei acerbe, născătoare de
rivalităţi şi duşmanii. Concurenţii au fost joviali,
deschişi, spirituali şi prietenoşi. Acesta a fost, de fapt,
spiritul şi scopul concursului.

Am fost impresionat de numărul mare de
concurenţi de origine asiatică, extrem de bine pregătiţi,
reprezentând atât țări din Asia dar, surprinzător, şi alte
ţări care i-au naturalizat (Italia, Canada, Australia,
Noua Zeelandă). Spiritualitatea chinezoaicei Yameng
Zhang a fost debordantă, chiar şi la final, în ciuda
clasării ei pe locul al 16-lea. În schimb, câştigătoarea
concursului, indianca Gayathri Muthukumar, a excelat
printr-o sobrietate venită parcă din ancestralitatea
hindusă.

Locul şapte pe care m-am clasat în final, cu
siguranţă nu m-a mulţumit, dar, nici nu m-a descurajat.
Există posibilitatea, subiectivă, să fi realizat o clasare
mai bună dacă ultima zi de concurs nu ar fi fost
afectată de o uşoară stare febrilă. Orice concurs este
guvernat de neprevăzut, generat de factori obiectivi şi
subiectivi. Pentru amatorii de statistici şi de ce nu, şi
pentru consolarea mea, interesant este că am fost
primul european autentic în clasament. Înaintea mea
s-a clasat doar italianca de origine chineză Anna Pan
(locul 6), iar după mine, galezul Sam Pinches (10),
germanca Mara Shubert (11) şi poloneza Kinga
Panasiewicz (15). Am trăit un vis frumos, greu de
închipuit, în care exponenţi ai celor mai diverse naţii,
rase şi culturi, adunaţi de un Noe nevăzut într-o arcă
imaginară, ne-am prins într-o horă a bucuriei şi
armoniei. Prieteniile înfiripate, promisiunile făcute,
impresiile împărtăşite, vor fi cu siguranţă aportul
nostru la zidirea unei lumi noi, a speranţei şi echităţii
universale.

Deschizând ochii, regăsesc cu enormă bucurie
Washington, un oraş impresionant nu atât prin
grandoare cât, mai ales, prin simbolurile întruchipate
în monumentele şi edificiile pe care le întâlneşti la tot
pasul: Casa Albă, Obeliscul George Washington,
Capitoliul, Memorialul Lincoln. Primul lucru care te

şochează la Washington este lipsa zgârie-norilor, atât
de agasanţi în marile oraşe americane. De aceea, o
plimbare pe străzile cu clădiri vechi, aristocratice, la
umbra unor arbori de acum seculari, este o adevărată
binefacere înainte sau după o zi de concurs. Iar dacă
mai ai şi privilegiul pe care l-am avut noi de a fi cazaţi
în cartierul Georgetown, satisfacţia este deplină. Este
suficient să vezi rangerii în costume de epoca
escortând ambarcațiunea “Georgetown” pe canalul
Chesapeake – Ohio, pentru a te transpune în atmosfera
boemă a anilor 1870. Drumul zilnic până la
Washington Convention Center, locul de desfăşurare
a Convenţiei Asociaţiei Psihologice Americane şi
implicit a concursului nostru, a fost ca o re şi recitire
a unui roman de care eşti îndrăgostit, personaje de
acum cunoscute, dar la fel de fascinante ca la prima
lectura. Aceleaşi clădiri, aceleaşi intersecţii perfect
organizate, dar parcă mereu altele, tot mai interesante.
Serile, destinate relaxării, au fost adevărate spectacole
de lumini şi umbre. Rupt de realitatea focşăneană te
laşi purtat într-o lume a viselor, feerică şi fascinantă.
Galopul, nu neapărat de sănătate, din puţinul timp
liber, ne-a ajutat să luăm pulsul centrului lumii, locului
de unde se iau cele mai importante decizii privind
această planetă. Washington D.C., capitala Statelor
Unite, fondată în 16 iulie 1790, este locul unde
rezidează preşedintele ţării şi Parlamentul. Alegerea
nu a fost întâmplătoare, accesul la ocean prin râul
Potomac având o importanţă strategică la timpul
respectiv şi nu numai.

Casa Albă, un edificiu spectaculos în stil
neoclasic, este reşedinţa familiei prezidenţiale, dar şi
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sediul executivului de peste 200 de ani. În apropierea
ei, atât de aproape cât regulile protocolare permit,
trăieşti un sentiment ciudat, un amestec de bucurie şi
teamă: bucurie pentru că te afli în locul din care se
propagă spiritul democraţiei pe toată planeta şi teamă
ca nu cumva să pari un nesusținător al democraţiei,
adică să încalci regulile acesteia şi să fii tratat altfel.
Democraţia impune respect şi disciplină. Tot ce este
în afara acestor două percepte reprezintă doar o
mimare a democraţiei, parcă cunoscută nouă,
românilor. În amurg, lumina blândă a soarelui mângâie
cupola impresionantă a Capitoliului, sediul
Congresului Statelor Unite ale Americii şi, după o zi
de alergat, câteva clipe de odihnă pe malul lacului din
fata acestuia, în compania rațelor sălbatice, este o
adevărată desfătare.

Capitoliul se află la un capăt al Aleei
Naţionale, iar la celălalt capăt găsim „Monumentul lui
Washington”, construit în 1884 în onoarea lui George
Washington, primul preşedinte al Statelor Unite.
Washington găzduieşte un număr impresionant de
muzee. Timpul limitat ne-a privat de bucuria de a ne
desfăta privirea cu valoroasele exponate ale acestora.
Am reuşit doar o vizită, să-i spunem tematică, la
Muzeul Naţional de Istorie Naturală ce se află sub
administrarea Institutului Smithsonian. Colecțiile
muzeului reunesc peste 126 de milioane de exemplare
de plante, animale, fosile, minerale, pietre, meteoriți
și artefacte culturale umane. În Sala Dinozaurilor este
expus scheletul unui Diplodocus Iongus de 27 m,
pentru mine cel mai impresionant exponat.

Dar toate au un sfârşit. Am părăsit Washington
plin de nostalgie şi de regretul că nu am reuşit să
asimilăm întreaga ofertă, în toată complexitatea ei, a
acestui minunat oraş. Pentru ca despărţirea să ne fie
mai uşoară, am profitat de invitaţia generoasă a d-nei
psiholog dr. Elena Panove şi am fugit plini de
optimism, la bordul unui autobuz fermecător, spre
New York. Gazda noastră, un psiholog de succes în
cea mai mare metropolă a Americii, susţinător deja
cunoscut a concurenţilor români participanţi la
International Brain Bee Championship, ne-a copleşit
cu bunăvoinţa şi generozitatea dumneaei. Pe lângă
găzduirea pentru câteva zile, cu tot ceea ce implică
aceasta, ne-a fost un ghid extrem de util şi competent
prin haosul newyorkez. În plin necunoscut, mai ales
când acesta este copleşitor pentru o fiinţă umilă cum
eram eu, un punct de sprijin este salvator pentru un
suflet răvăşit. Iar acest punct de sprijin a fost doamna
doctor Panove.

Sejurul de câteva zile la New York a fost mai
mult decât reuşit. Am început cu o vizită la celebra
Statuie a Libertăţii. La poalele acesteia realizezi cât de
mică şi neînsemnată este fiinţă umană dar, prin
simbolistica monumentului, conştientizezi cât de
importantă este lupta fiecărui om pentru apărarea
libertăţii şi a democraţiei.

New Yorkul este un oraş al contrastelor,
incitant, atrăgător dar, brusc şi inevitabil, respingător.
Luxul, opulența, grandoarea te copleşesc şi te lasă mut

de admiraţie în celebrul Manhattan, dar un periplu prin
cartierele sărăcăciose te trezesc la realitate. Chiar dacă
Brooklyn-ului de azi nu mai este cel de altădată, rău
famat, pe care turiştii îl evitau, găseşti aici mărturii ale
sărăciei, discriminării şi dezumanizării. Toate acestea
îţi lasă un gust amar, nemaivorbind de nesiguranţa care
te apasă permanent în acele locuri. Şi atunci mă întreb:
cât de adevărată şi integră este democraţia pe care am
simţit-o invadându-mi trupul şi sufletul la
Washington? Pot să mă încred în ea în continuare?

Treci înapoi pe podul Brooklyn, cel mai lung
pod suspendat din lume de la deschiderea sa și până
în 1903, și primul pod suspendat pe cabluri din sârmă
de oțel, pe celălalt mal al East River, în Manhattan.
Prima vizită după întoarcerea din cartierul Brooklyn
îmi redă încrederea în forţa şi determinarea Statelor
Unite ale Americii de a apăra şi consolida democraţia
şi libertatățile omului în această lume. Memorialul
Naţional 11 Septembrie comemorează victimele
atacurilor teroriste asupra clădirilor gemene de la
World Trade Center. Este cutremurător să realizezi că
paşii tăi calcă pe urmele însângerate ale celui mai
barbar şi inuman atac terorist petrecut la 11 septembrie
2001. Simplitatea şi sobrietatea monumentului
comemorativ îţi redau încrederea că forţa spiritului
democratic nu a murit, iar noi, românii, prin
parteneriatul cu SUA, suntem printre naţiunile care
luptă pentru apărarea acestui spirit. Mândria de a fi
român, resimţită până la acest moment pe meleaguri
americane, s-a topit şi diluat pentru prima dată în
mândria de a fi exponent autentic al democraţiei
universale.

Trăieşti un sentiment de puternică mândrie
patriotică atunci când întâlneşti, întâmplător, în drumul
tău, neplanificat, o mărturie a aprecierii valorilor
naţionale pe meleaguri străine. Ni s-a întâmplat şi
nouă, în plin centru al New Yorkului, în Manhattan, să
dăm peste un afiş cu portretul poetului nostru naţional,
Mihai Eminescu. Anunţa Ziua Festivalului Românesc
pe Broadway, 22 iunie 2014. Trăieşti ani de zile, poate
o viaţă, în habitatul obişnuit fără să conştientizezi
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ca cea descrisă, şi aceştia explodează, copleşindu-ţi
fiinţa de furnicăturile mândriei originare. Este greu de
decris în cuvinte satisfacţia pe care o trăieşti
cutreierând în voie străzile New Yorkului. Deosebit de
interesantă a fost escapadă în Cartierul Chinezesc, o
altă lume, excitantă şi enigmatică sau cina originală
oferită de dna Panove la restaurantul etiopian
„Meskerem”. Tot acest conglomerat de civilizaţii dau
farmec metropolei americane şi îţi oferă ţie, turist venit
de pe alte meridiane, un sentiment de siguranţă şi
confort.

Acesta a fost, într-o imensă economie de
cuvinte, visul american pe care l-am trăit. Înainte de a
încheia, trebuie să mulţumesc Consiliului Local al
municipiului Focşani pentru sprijinul financiar pe care
ni l-a acordat în vederea participării la concursul de la
Washington. Iniţiativa domnilor consilieri Marius
Iorga (actualmente viceprimar) şi Enache Pătraşcu,

susţinută de întreg Consiliul, a fost realmente un gest
de mare nobleţe şi civism autentic, pentru care le sunt
profund recunoscător. Semn al recunoaşterii şi
aprecierii efortului depus, aceasta sponsorizare mă
onorează şi îmi dă încredere în şansele noastre, ale
tinerilor, de a performa în viitor spre binele nostru şi
al comunităţii. 

Dacă-mi permiteţi un sfat, voi cei pasionaţi de
neuroștiințe, sau voi cei care sunteţi incitaţi să
descoperiţi tainele creierului uman, nu precupeţiţi
niciun efort în a vă pregăti pentru o participare reuşită
la acest minunat concurs numit International Brain
Bee Championship. 

Veţi avea satisfacţii depline. Şi nu uitaţi, anul
acesta vă aşteaptă Australia!

Experienţa mea în Germania
Anca Suliman

Întotdeauna mi-a plăcut mult să călătoresc, să cunosc oameni și locuri noi, să trăiesc experiențe inedite
și să culeg amintiri plăcute. Germania este imaginea frumosului, a diversității și a  perfecțiunii, o țară unde
civilizația, ordinea și disciplina poporului său se regăsesc oriunde ai privi, de aceea am fost mereu fascinată
de această țară și visam să o vizitez cândva, deși știam că va mai trece ceva timp până îmi voi îndeplini dorința.
Însă nu a trebuit să aștept atât de mult pe cât credeam, pentru că, destinul mi-a făcut-o din nou, în cel mai
fericit mod posibil așa cum se întâmplă de obicei, atunci când îți dorești ceva din tot sufletul.  

Și totul a început în clasa a IX-a, când, doamna
profesoara Laura Pogan ne-a vorbit la oră despre olim-
piada de germană. Inițial nu voiam să particip, necon-
siderându-mă destul de pregătită, după care am
acceptat provocarea și cât se poate de relaxată, încet,
încet am pătruns tainele limbii germane având în cap
tot timpul ideea că voi participa ”ca să văd cum e”.
După faza județeană, când abia îmi revenisem din sta-
rea de entuziasm ca urmare a rezultatului neașteptat
de bun  pe care l-am obținut,  a urmat participarea la
faza națională de la Arad unde am obținut premiul al
III-lea la secțiunea ”Proiect”. A fost o experiență foarte
frumoasă deoarece această olimpiadă se desfășoară cu
totul altfel decât alte olimpiade cu care eram eu
obișnuită, gen cea de matematică, unde programul este
destul de rigid și foarte plictisitor. Mi-am făcut o gră-
madă de prieteni  cu care am construit, luptat și trăit
emoțiile pregătirii și prezentării proiectului dar și bu-
curia reușitei și aprecierea celorlalți pentru toată
inspirația și munca depusă. 

Însă nu pot să nu recunosc că acest rezultat se
datorează în mare parte muncii și dăruirii unui om și
profesor  deosebit, doamna Pogan Laura, care a reușit
să-mi insufle plăcerea și totodată dorința  de a învăța
limba germană la nivel de performanță, și de aceea îi
mulțumesc și îi port o adâncă recunoștință. Că exista
posibilitatea de a  primi o bursă de trei săptămâni în
Germania, prin programul PAD pentru elevi premianți,
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susținut de ambasada Germaniei de la București, o
știam și  de la doamna profesoară, dar și de la colegii
mai mari care au primit premii la olimpiadă, în anii
trecuți, care au fost răsplătiți astfel și de aceea acest
lucru a reprezentat motivația principală pentru care am
intrat în această competiție. Trecând peste perioada cu
completarea tuturor formularelor și trimiterea lor către
Ambasadă iată că a venit și confirmarea împreună cu
toate amănuntele legate de mult așteptata  plecare în
Germania, aici fiind vorba de profesorul însoțitor,
componența grupului și primirea  datelor despre fami-
liile gazdă. În privința celor care trebuiau să mă găz-
duiască am avut ceva emoții deoarece toți ceilalți
colegi primiseră e-mailuri de la ei, mai puțin eu și încă
cineva din grup, lucru care pe moment m-a cam îngri-
jorat pentru că nu știam nimic despre acele persoane
și nici la ce să mă aștept când voi ajunge acolo. Între
timp lucrurile s-au  lămurit iar întârzierea s-a datorat
faptului că fata gazdei fusese plecată într-o excursie
de studiu. 

Cum toate lucrurile erau puse la punct m-am
înarmat cu mult curaj și dorință de aventură și am por-
nit la drum către București, pentru început, unde întreg
grupul s-a reunit și unde ne-am întâlnit și cu profe-
soara care ne însoțea. Avusesem plăcerea să îi fi cu-
noscut deja de la olimpiadă pe majoritatea colegilor
de călătorie și astfel ne-a fost ușor să reînnodăm legă-
tura de atunci și să formăm încă de la început un grup
compact. Toți  eram foarte veseli și abia așteptam să
vină trenul pentru că deja obosisem de câte sfaturi  pri-
meam întruna de la părinți care, deși știind că deja nu
îi mai asculta nimeni, își făceau datoria. Iată-mă deja
în vagonul cu cușete, trăgând după mine un ditamai

geamantanul  și căutând locurile pe care le aveam pe
bilete,  gândindu-mă că nimic nu poate fi mai frumos
decât o astfel de călătorie în compania unui grup de ti-
neri frumoși, deștepți și cu care din prima secundă
m-am înțeles foarte bine. Entuziasmul meu a scăzut
treptat pe măsură ce temperatura de afară creștea
simțitor și mai ales că spațiul în care ne învârteam era
extrem de strâmt, dar poate că acest motiv a fost cel
care a stat la baza multor glume și apropouri care au
încântat atmosfera și au făcut călătoria cât mai plăcută.
Nu trebuie să vă povestesc despre faptul că am sporo-
văit  aproape toată noaptea, pentru că oricum nu am
putut dormi până la Viena, unde ne-am urcat în trenul
către Nürnberg. Am mai schimbat apoi încă două tre-
nuri, iar întreaga călătorie a durat ”doar” 34 de ore.
După un drum îndelungat, am ajuns în sfârșit în gara
din Markkleeberg, un oraș mic, dar primitor, la 2 ki-
lometri depărtare de Leipzig, unul dintre cele mai im-
portante orașe ale landului Saxonia, unde ne așteptau
familiile gazdă. Deși recunosc că am avut ceva emoții
cu privire la cei la care urma să locuiesc pentru urmă-
toarele trei săptămâni, acestea s-au risipit rapid, deoa-
rece s-a creat o conexiune frumoasă între noi și pe tot
parcursul șederii mele m-am simțit extraordinar alături
de ei. 

Ca de fiecare dată, începutul este cel mai difi-
cil, și tuturor ne-a fost mai greu în primele zile, până
am reușit să ne acomodăm cu noul stil de viață și, mai
ales, cu dialectul specific zonei, din care nu înțelegeam
la început o iotă. M-am obișnuit însă, cu timpul, chiar
am împrumutat involuntar din pronunțiile lor. Cele trei
săptămâni care au urmat au fost însă o experiență mi-
nunată. Extrem de folositor a fost faptul că am avut de
la început un program bine stabilit, plin de activități
interesante și inedite. 

În fiecare zi trebuia să luăm parte la orele de
curs ale elevilor gazdă, și, deși uneori nu prea
înțelegeam despre ce era vorba în lecțiile la care asis-
tam, am rămas plăcut impresionată de seriozitatea cu
care este tratată educația în Germania, de interesul cu
care atât elevii, cât și profesorii participau la ore. Sis-
temul de învățământ diferă de la land la land. În Ba-
varia, spre exemplu, elevii nu primesc teme pentru
acasă, toate exercițiile rezolvându-se în timpul orelor
de curs. Elevii din landul în care am fost eu, anume
Saxonia, nu au norocul acesta, însă oricum temele lor
sunt relativ puține și constau în mare parte din proiecte
lucrate în echipă.

Ceea ce mi-a plăcut în mod deosebit este că,
în clasa a XI-a și a XII-a, elevii își pot alege materiile
pe care vor să le învețe, în funcție de preferințe și de
facultatea pe care doresc să o urmeze, fapt care mi se
pare foarte util, ei fiind capabili astfel să se axeze pe
domeniile care îi interesează și la care se descurcă
bine. Faptul că ei au opțiunea să-și aleagă obiectele de
studiu presupune colegi diferiți la fiecare oră de curs,
ceea ce e iarăși un lucru pozitiv, elevii intrând în con-
tact cu mai multe persoane și reușind astfel să sociali-
zeze mai mult, să lege mai multe prietenii. De
asemenea, am apreciat că liceul, deși situat într-un oraș
mic, beneficiază de numeroase dotări, laboratoare mo-
derne, videoproiectoare și calculatoare în fiecare sală
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să învețe să cânte la un instrument muzical, terenuri
de baschet, volei, fotbal, atât interioare, cât și exte-
rioare, un parc frumos în curte, dar și o sală spațioasă,
pe care ei o numeau ”club”, unde se găseau câteva
mese de biliard, tenis de masă, fotbal de masă, darts
și o mică bucătărie, unde elevii își pregăteau gustări
sau cocktailuri de fructe (non-alcoolice, desigur). 

După ”școală” mergeam de cele mai multe ori
la plimbare cu caiacul pe cel mai mare lac din
Markkleeberg, Cospudener See, care se afla exact în
spatele liceului local. Este o experiență tare frumoasă
când începi să te prinzi cum funcționează un caiac,
căci la început se tot întâmplă să te răstorni în apă. Una
dintre cele mai frumoase amintiri cu care am rămas a
fost ”Grillabend”, o seară în care am organizat un pic-
nic, noi, cei doisprezece elevi români, grupul de opt
americani, care erau, ca și noi, participanți la progra-
mul PAD, împreună cu toate familiile gazdă. S-au
legat prietenii frumoase, ne-am distrat și am avut
multe de învățat unii de la alții.

În afară de orașul Leipzig, aflat în apropierea
Markkleebergului, unde mergeam aproape zilnic, fie
pentru a vizita obiective turistice, precum vechea pri-
mărie sau forumul istoric, fie pentru a face cumpără-
turi sau pentru a mânca la terasele frumos amenajate
din centru, am mai văzut încă trei orașe care m-au im-
presionat, și anume Berlin, Dresda și Weimar. Berli-
nul, capitala Germaniei, seduce prin diversitatea
extraordinară a atracţiilor turistice, prin bogăţia sa cul-
turală şi printr-un stil de viaţă dinamic şi totodată des-
tins. Este orașul artelor, al artiștilor și al muzeelor.
Peste 170 de muzee – printre care şi renumita Insulă a

muzeelor celebră în întreaga lume – expun comori ale
umanităţii. Cel mai cunoscut este muzeul Pergamon,
muzeu de istorie pe care am avut și eu ocazia să-l văd.

Dresda este capitala landului Saxonia, care
obișnuia să fie supranumită ”Florența Nordului”, da-
torită faptului că era un centru artistic important.
Dresda este celebră fără îndoială datorită Orașului
Vechi. Acesta este destul de compact, chiar dacă
găzduiește foarte multe atracții cunoscute și muzee cu
o însemnătate mondială. Weimar este un orășel situat
în landul Thuringia, care se remarcă prin valoarea sa
culturală recunoscută la nivel internațional. Aici a fost
semnată celebra ”Constituție de la Weimar”, prima
constituție democratică după Primul Război Mondial,
documentul ajungând să stabilească Republica
Weimar.  De asemenea, orașul a găzduit mari
personalități culturale, precum Goethe, Schiller,
Nietzsche și Herder, însă a fost și locul unde a luat
naștere mișcarea artistică ”Bauhaus”.

Experiența frumoasă a ținut până la capăt. Ul-
timele mele zile în Germania le-am petrecut cu grupul
de români și elevii germani cu care ne împrietenise-
răm. Am mers împreună la parcul de distracții din
apropierea Markkleebergului, am făcut un tur cu bici-
cletele în jurul lacului Cospudener, am fost la plajă, și
bineînțeles, am urmărit finala campionatului mondial
de fotbal, după care am sărbătorit cu toții.  În ultima
seară au organizat o petrecere de rămas bun  pentru
noi, la care ne-am simțit toți foarte bine, atmosfera
fiind una caldă, destinsă, de parcă ne-am fi cunoscut
de o viață.

Timpul trecuse parcă în zbor și iată-ne aflați
iarăși în gara în care, cu trei săptămâni urmă, sosise-
răm nerăbdători și curioși să aflăm cum va decurge
”viața” noastră în Germania. Ei bine, totul a fost
neașteptat de plăcut, am încercat lucruri noi, am vizitat
locuri care m-au impresionat, mi-am făcut noi prieteni,
cu care încă țin legătura, și am câștigat o valoroasă
experiență de viață. Perioada petrecută în Germania
prin bursa PAD e una dintre cele mai frumoase amin-
tiri pe care le-am adunat și mă consider foarte noro-
coasă că am avut ocazia să particip la acest program
și să trăiesc momente frumoase alături de oameni
minunați, de la care am avut multe de învățat.
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Roma caput mundi
Codrin Ghidiu

Roma,  anno Domini MMXIV
12:27;Gara Termini
Orașul celor șapte coline ne-a întâmpinat cu 33

de grade la umbră. Căldura romană te acoperă cu o
tandrețe parșivă și te apasă atât de tare, că pare a avea
o plăcere sadică în a stoarce picăturile de sudoare din
corpul tău moleșit. Câtă amabilitate! 

În vederea cazării, Universul a făcut abuz de
mecanismele sale oculte pentru ca noi să fim cazați în
micul hotel al unei, surpriză, românce. Curios: al unei
vrâncence. O persoană tare simpatică și amabilă, care
nu s-a sfiit să ne dea o hartă, plus alte zeci de indicații
prețioase, care nu apăreau în ghidul meu. Câte
speranțe îmi pusesem în acea carte...toate măcelărite
cu voioșia doamnei, domiciliată în Roma de ani buni.
Camera decorată într-o tentă mov și modernă va re-
prezenta în următoarele zile cuibușorul de copiat poze
și refăcut energia după vizitarea construcțiilor colosale
și ruinelor fermecătoare.

Apropo de asta, ruinați fiind, am decis că ar
trebui să lăsăm vizitatul pe ziua următoare, căci, până
la urmă, nu cred că sunt chiar atât de multe de vizitat!
Eh, nu! O bună parte din zi ne-am petrecut-o descâl-
cind sistemul de transport și încercând să găsim intra-
rea în Forumul Roman, “inima unui imperiu ce se
întinde pe mii de kilometri”...fiind o inimă, trebuia să
existe și o arteră aortă prin care fluxul de turiști curgea
înăuntru, toți înfometați de obiective culinar-turistice
și dornici să se îndoape cu mai multă istorie decât pot
duce. Nu făceam excepție. După sistemele moderne
de pază, se deschide o lume nouă și prăfuită. Chiar și
așa, mă așteptam ca acea întâlnire să fie o lovitură
directă, ca o porție de mâncare încăpățânată, care nu
are de gând să se lase digerată. De obicei, aflat într-un
loc atât de special, mă simt pătruns de energiile ema-
nate de bucăți imense de pietroaie pe care stă cioplită
măreția ruinată a Orașului Etern. N-a fost să fie.
Surprinzător de obosit și maltratat de căldură, nici
măcar gustarea istoriei nu mă mai impresiona teribil.
Și așa am trecut pe lângă secole de povestiri, aflat
într-un loc în care unii ar ucide ca să fie, incapabil să
mă bucur din plin de această experiență. Partea bună
e că un complex atât de monumental ca Forumul
Roman nu putea să te lase complet rece. Ruinele dis-
truse de vulgaritatea timpului furau atenția sutelor de
turiști aflați pe acolo. Japonezi? Chinezi? Ambele. Și
mulți germani. Nații de turiști, dintre care unii
străbăteau jumătate de mapamond ca să-și facă
satisfacă foamea de artă şi istorie la vederea splendo-
rilor ruinate. Temple, tuneluri, construcții cu scop ne-
cunoscut, toate se uneau în încercarea de a te
impresiona. La naiba dacă nu reușeau! Mereu mi-a
plăcut să am suveniruri originale. Și ce poți găsi ori-
ginal aici, dacă nu...o piatră? Dacă a rezistat 2000 de
ani, va rezista până o duc acasă. Întrebarea adecvată
în astfel de împrejurări: unde poți găsi o piatră
desprinsă din zidărie, căzută în dizgrația eternității, pe
care s-o poți lua fără să ai mustrarea de conștiință că
ai distrus patrimoniu cultural de o valoare
inestimabilă? Uite-o acolo, așteptând docilă lângă un
mic zid dintr-un colț umbrit al Forumului. Mă apropii.

O studiez. E mică, prăfuită și originală. E perfectă.
Chiar dacă ce va rămâne în buzunarul pantalonilor de
pe urma ei nu va reprezenta un lucru ușor de curățat,
merită să porți o bucățică de istorie cu tine. Parcă ziua
a și devenit mai bună! 

După măreția ruinată a Forumului, ne așteaptă
fotogenicul Colosseum. Multe probleme de aparență.
Mai întâi, oare Colosseumul arăta mai bine la începu-
turile existenței sale pe pământ, sau distrugerea
parțială îi conferă un soi de farmec? Nu mă voi putea
decide. În schimb, sunt foarte sigur că structura arată
mult mai bine în poze decât pe viu. Iar pe de altă parte,
ce-i cu toate lucrările astea?! Forumul era împânzit de
schele, iar acum Colosseumul este încătușat de maca-
rale care distrug intr-un mod absolut obscen
perfecțiunea construcției. Dar, până la urmă, cândva
trebuiau și lucrările astea făcute, nu? Doar nimeni nu
își dorește ca ruinelor să le vină cheful a se prăbuși sub
picioarele tale. Cineva trebuie să  țină și lucrul intem-
periilor la respect. Acestea fiind spuse, ne croim drum
prin culoarele pline de pancarte care ne indică politi-
cos zonele de interes. Niciodată nu am fost fanul a
ceva legat de Roma antică. Din păcate, nici acum nu e
momentul. 

grafica articolului: Teodora Tudose



125REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

GIMNAZIULUIDupă mult timp acordat vizitatului, e vremea
întoarcerii la rădăcini, și anume, la hotel. Avem noro-
cul ca autobuzul care ne duce înspre hotelaș să aibă în
drum o  priveliște superbă spre cupola bazilicii Sf.
Petru. Acum, era aproape noapte, iar cupola arăta su-
blim în razele apusului. Ne-am oprit cu o stație înainte
pentru a descoperi un mic  restaurant. Și ghici ce, nu
a fost vorba de “Fu-Shui’s restaurant”, ci de un alt
local cochet, vis-a-vis de Sf. Scaun. Bun prilej de odih-
nit picioarele și cugetat la nemurirea sufletului. Și,
bineînțeles, de mers la toaletă. Poate pare cam ciudat
că voi povesti ceva ce s-a-ntâmplat după ușa cu încuie-
toare, dar dacă merită, merită. De obicei reușesc să
apreciez calitatea restaurantului în funcție de săpunul
dat și de modul în care e distribuit. Spumă? Drăguț,
poate o fi mai igienic așa. Bun, acum să pornim apa.
Fără robinet, ar trebui să fie cu senzor, cuget eu. Îmi
pun mâinile sub robinet și nimic. Mișc frenetic mâi-
nile. Lovesc robinetul pâna se împrăștie spumă peste
tot. Mă uit în jur. În stânga mea, un afiș lipit de perete
informa clienții: “Fără apă? *...se uită în jos...și vede
pedala*”. O dihanie de pedală trona sub chiuvetă, iar
eu n-am avut nici măcar bunul-simț de a mă împiedica
de ea. Într-adevăr, o apăs și apa începe să curgă batjo-
coritor. Și uite ce lucru mic îți poate schimba în bine
starea de spirit. Până să vină mâncarea, mă gândesc la
diverse lucruri. Roma: un oraș mare, cosmopolit,
bogat, dar unde, în toată agitația asta, poți găsi ceva
mic și neînsemnat, de exemplu... un ac? Unde poți găsi
un ac în Roma? Nu mă refer la magazinele de specia-
lizare mai periferice. Răspunsul, mai târziu...

Următoarea zi mă trezesc acompaniat de larma
vehiculelor care răzbate chiar și prin geamurile izola-
toare, strecurându-se prin perdelele groase, pentru a
ține locul tradiționalului cu-cuuu-riguuu. Azi avem re-
zervare pentru Muzeele Vaticanului. Cetatea Sfântă ne
așteaptă.

Nu am lăsat-o prea mult în stand-by. După un
mic dejun rapid, dar cam nesatisfăcător, am început
perindarea spre ipotetica intrare în muzee. Pe hartă,
Vaticanul reprezintă o bazilică drăguță, complexul de
apartamente înconjurător, în care luminățiile lor, car-
dinalii, își întind oasele de dimineață, plus o întindere
vastă, zidul înconjurător. În realitate, însă, întinderea
aceasta este interminabilă. Bine, nimeni n-are vreo
problemă cu faptul că e mare. Dar din direcția noastră
am fost nevoiți să străbatem mai mult de jumătate din
cetate pentru a ajunge la destinație. Într-un final, ne
facem apariția la intrarea în celebrul complex de
muzee ce adăpostesc acele capodopere care nu se bu-
cură de o popularitate la fel de mare ca a Giocondei,
dar merită și captează atenția oricărui turist cu adevă-
rat interesat. Intrăm, așadar. Turul începe odată cu câ-
teva bucăți de piatră sculptată și o drăguță grădină cu
fântână arteziană. Nimic impresionant până acum.
Realitatea locului în care mă aflam m-a izbit odată cu
aerul vechi din spatele unei uși masive și sculptate, ce
dădea într-un culoar imens, întins mai departe decât
posibilitatea ochiului de a vedea. Parcă cineva dorise
să îngrămădească sub acel acoperiș toată istoria mile-
nară a Orașului Etern, cu tăblițe explicative în plus. Și
a reușit. Nu doar Roma. Opere adunate din toate
colțurile Italiei de-odinioară își duceau veacul acolo,
alături de hărți detaliate și originale a concepțiilor
omenirii despre cum trebuie să fi arătat peninsula în
formă de cizmă cu toc. Privindu-le, am realizat nivelul
oarecum redus de exactitate, compensat totuși din plin

de ilustrațiile colorate și micile detalii pictate, care dă-
deau științei un soi de amuzament dispărut în zilele
noastre, pe hărțile prozaice, dar exacte. 

E oarecum nedrept modul în care frumusețea
desăvârșită a unor picturi nu foarte cunoscute este
eclipsată de picturi ca Mona Lisa amintită mai sus.
Asemănător oricărei arte, în concepția mea de admi-
rator, atunci când se ajunge la un asemenea nivel, nu
se mai poate spune că o pictură este mai bună sau mai
genială decât alta, decât dacă artistul chiar s-a enervat
și a decis să-și facă pictura specială într-un fel
nemaiîntâlnit. Cum a făcut Rafael. Într-o cameră semi-
obscură, față-n față cu un covor imens pictat, stătea,
într-o lumină invidiant de avantajoasă, o minunăție al
cărei nume l-am uitat. Acum nu e treaba mea să ridic
în slăvi arta, dar tabloul a venit ca o vodkă (nu că aș fi
încercat...), trântindu-mă amețit pe un scaun care a
protestat cu un scârțâit nefericit. Era nesimțire felul în
care Rafael pictase acel tablou pentru a se juca nemilos
cu sufletele muritorilor de rând. 

Of, arta asta...  
Puțin mai târziu, îmi dau seama că asta au în-

semnat pentru mine Muzeele Vaticanului. O reunire
superbă de sculpturi antice, medievale, ruinate sau în-
tregi și picturi covârșitoare acompaniate de schițe in-
telectuale.

Exteriorul ne-a întâmpinat cu 30 grade celsius,
o amabiliate deosebită, se pare. Prima țintă pe hartă
era ceea ce părea a fi o mică bisericuță așezată în cen-
trul orașului, pe numele ei Sf. Ignazio de Loyola. Pro-
babil ar fi trebuit să mă aștept la ce urma. Probabil ar
fi trebuit să nu mă dea pe spate. Dar a făcut-o. După
intrarea nesemnificativă ca mărime, se afla o lume cel
puțin interesantă. Își purta cu onoare statutul de
bazilică papală, având, în plus, aproape din metru-n
metru numele unor papi. Asta reprezintă catolicismul
în Roma: paradisuri sculptate fin în marmură sau
piatră de toate culorile posibile, acompaniate de texte
care înșirau fără modestie toată gloata de titluri
somptuoase ale diverșilor oameni ce au stat pe tronul
creștinătății. Restul acestei zile am colindat Roma, vi-
zitând obiectivele turistice aflate în cele mai dosnice
cotloane ale orașului. Nu am cruțat niciunul. Primul
important a fost Pantheonul. 

Combinația dintre structura originală și bise-
rica ce a ajuns acum este izbitoare. Interesant este in-
teriorul, în special tavanul. Cum pătrundeau razele
stelei noastre favorite în fortăreața aceasta de piatră?
Printr-o gaură dezolantă făcută fix în punctul culmi-
nant al boltei tavanului. Fiind un turist conștiincios,
am aflat că pe podea, exact unde ar cădea ploaia, sunt
două găuri ce conduc spre un sistem de 22 tuburi care
împiedică inundarea unui monument aflat pe lista pa-
trimoniului internațional UNESCO. După un scurt tur
al unicei încăperi deschise a Pantheonului, am obser-
vat o carte mătăhăloasă care trona pe un stativ simplu,
dar rezistent. Un banal pix pe birou aștepta zecile de
mii de turiști care se perindau prin Cetatea Eternă,
să-l folosească pentru a-și face marcată prezența în
structura antică. Și eu pe mijlocul paginii, m-am folo-
sit de micul Hercule. În spate se formase deja o coadă
în creștere ca populația Indiei, lucru care m-a împie-
dicat să mai răsfoiesc paginile deja istorice ale roma-
nului. Dădeam să plec. Dar ceva nu a fost făcut. Ceva
lipsea. M-am întors rapid și i-am furat blondului care
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era la rând șansa de a pune mâna pe pix. Iar acolo, în
Biblia turiștilor, am desenat o față zâmbăreață :)

Numărul doi: Castelul Sant’ Angelo. Mare, și
mai mare, foarte mare. Am avut norocul de a ajunge
acolo într-un moment în care veșnica și nestrămutata
coadă la intrare era mai redusă. După multe încercări
pentru turiștii claustrofobi, panorama sublimă asupra
capitalei, oferită exact sub statuia de bronz  aflată în
punctul maxim de înălțime al castelului, era bine-
venită. Îngerul acela din bronz parcă ținea să reînvie
speranțele tuturor oamenilor, asta dacă te uitai la el
stând departe de orice margine a terasei.

Muzeul Imigrației, construit în vremea
răposatului Mussolini, abundat de Garibaldi, Cavour
și Vittorio, nume importante, se pare... Cea mai mare
farsă, după ce aș fi putut să jur că acea clădire albă, cu
statui în stil roman, chiar era veche de două milenii.
Nici vârsta, nici conținutul nu au fost foarte impresio-
nante, cum pe mine nu m-au înnebunit niciodată tunu-
rile, tancurile și Secundul Război Mondial. Interesant
era, însă, liftul de sticlă ce ridică turiștii pe acoperișul
acestei construcții, amplasată în inima Romei, exact
lângă Forum. Da, foarte drăguț, poze, poze, mici tele-
scopuri pentru observarea în detaliu a fiecărui colț de
stradă...Iar acum, partea interesantă: așteptam
răbdători să coboare liftul și numai bine că văd un
muncitor puțin mai departe, strigând din toți bojocii:

- Lasciate mi cantareeeee per que ne sono fie-
roooo...sono un’  italiano vero!

S-a oprit cu gura căscată, uitându-se drept prin
transparenţa liftului la chinezoaica de lângă mine, care
s-a răsucit pe călcâie. Se pare că muncitorul nu era
sigur dacă l-am auzit, aşa că a continuat, puţin mai te-
mător:

Buongiorno Italia gli... (pauză şocată. Conti-
nuă mai încet:)...spaghetti al dente...

Acum s-a oprit de-a binelea. A închis gura, s-a
uitat drept la mine în timp ce chicoteam, a răsucit
capul cu câteva grade, pentru ca mai apoi să se retragă
încet, strângându-şi cheia franceză în mână ca şi cum
viaţa lui ar fi depins de asta. Da. Un Italiano vero!

Ne-am pierdut în încercarea de a găsi Villa

Medici, Quirinale nu era deschis publicului, nici
Barberini, căci era deja 19:00. Asta e, nu poți avea
noroc mereu!

Și ăsta a fost, pe scurt, modul în care ne-am pe-
trecut restul zilei, studiind amănunțit Roma. Peste tot,
magazine de suveniruri, calendare cu fața binevoitoare
a pontifului suprem, statuete cu Colosseumul, felicitări
având poza Sf. Scaun și mulți magneți de frigider,
SPQR, dar mai ales o afirmație foarte potrivită:

Roma caput mundi.
A treia zi trebuia să fie ziua specială. Trebuia

să fie ziua în care Vaticanul ni se prezenta în toată
splendoarea lui. Trebuia să fie o zi perfectă... şi a fost.

Urma să aibă loc Udienza Generale, o ceremo-
nie în cadrul căreia papa se plimba cu papa-mobilul
prin piaţa Sf. Petru, cu scopul de a da muritorilor de
rând şansa de a-l vedea pe al patrulea cel mai puternic
om din lume. Am ajuns în piață cu mai bine de
jumătate de ora înainte de începere. Printre coloanele
gigantice instalate pentru a susține acel acoperiș pe
care își aveau sălașul statui ale sfinților și papilor,
fuseseră instalate detectoare de metal și benzile pe care
trebuiau puse toate obiectele de metal. Exact ca la ae-
roport. Până la urmă, oficial, Vaticanul este un stat in-
dependent și mai mult sau mai puțin, autonom. Nimeni
n-ar vrea ca un nebun să scoată dintr-o dată un pistol
din lenjeria intimă, zbierând ceva nedeslușit pentru ca
mai apoi să-l împuște pe papă! Cu toții îl iubesc pe
papă. Au și motive, se pare. 

În fine, după ce a trecut un sfert de oră, se
părea că papa devenise impacientat, pentru că pe cele
două ecrane imense montate de-o parte și de alta a
pieței, imaginea lui apărea ținând un copil în brațe
într-un alt sector al Cetății Sfinte. Părea simpatic. Am
așteptat. Am așteptat. Un murmur de uimire a străbătut
hoarda de credincioși și turiști adunată acolo. Aparent,
pe undeva printr-un colț îndepărtat al pieței, liderul ca-
tolicismului s-a pus în mișcare.

Și se mișcă!
Pe ecrane părea că viteza vehiculului nu e toc-

mai ridicată. Dar, în realitate, papa-mobilul dorește să
arate că nu are doar rol decorativ pe-acolo. Ah, da, teh-
nologia și religia se îmbină minunat cu istoria acolo,
la Sfântul Scaun. Până la urmă, cine e primul papă care
și-a făcut selfie? Bătrânelul plin de energie care, pen-
tru cel mult o secundă, a fost la trei metri distanță de
mine. Apoi, s-a evaporat undeva departe, în mulțime,
urmat de armata sa alergătoare de gărzi de corp. Poză!
Smile, honey!

Papa e un bătrânel foarte simpatic. După
părerea mea, atât și nimic mai mult. Poate din cauza
acestor gânduri mi-am atras energia negativă a
mulțimii din piață, căci a început să mă doară serios
ceva prin corp, aparent fără motiv. Din fericire, papa
terminase în principal predica începută după termina-
rea turului pieței, iar acum oamenii începeau să se
risipească sau să-și verifice pozele. Nu făceam
excepție. Am ieșit puțin din țară (ce bizar sună) pentru
a mă reface la o terasă simpatică. Așa că am stat, în
speranța că sistemul meu digestiv nu și-a uitat
atribuțiile. În fine, după ce acest sistem s-a dezmeticit,
am purces la drum cu gândul de a vizita cel mai mare
loc de rugăciune creștin din lume, bazilica Sf. Petru.

Pe lângă noi vine o negresă, care încearcă să
ne spună de posibilitatea trecerii peste coada lungă
de...poate  de un  kilometru. Vaticanul e împânzit de
astfel de promoteri, așa că reacția evidentă este să-i
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buze pline și o coafură bizară, lucruri ce-i dădeau un
aspect exotic, care nu avea nimic în comun cu orice
lucru sfânt. Normal, intrarea în bazilică era gratis. Dar,
cu 15 euro puteai trece de coada oripilantă. 15
euro...60 lei. De persoană. Dacă merită, merită! Și se
apucă draga de Kyla să ne îndrume spre șeful ei, în-
conjurând piața uimitor de repede pentru înălțimea ei.
Iată că ajungem în partea cealaltă a statului, unde sun-
tem plasați alături de un grup și, după puțin timp,
conduși spre porțile imense. Înăuntru se afla un fel de
anticameră, cea mai mare posibilă, bănuiesc, unde am
primit un dispozitiv cu o pereche de căști din care
urma să aflu, teoretic, informații despre măruntaiele
catedralei. Îmi dau într-un final seama cum
funcționează preaminunatul aparat și încet, dar sigur,
intru în construcție. Unii autori spun că intrând într-o
astfel de clădire ai senzația că intri în burta unui mon-
stru. Nu tocmai. Este atât de mare, încât burta a ceva,
orice, ar fi prea mică. Era un mini-univers acolo,
desfășurat sub un acoperiș masiv și un dom proiectat
de Michelangelo, în mijlocul vastului spațiu
aflându-se un altar exasperant de mare din bronz.
M-am oprit puțin.

Mi-am îndoit genunchii. “Este imposibil ca ba-
zilica să nu te impresioneze” spunea un ghid turistic.
Câtă înțelepciune în vorbele astea! Tremurând puțin,
am oprit aparatul care încerca inutil să-mi atragă
atenția spre o oarecare statuie a Sfintei Maria. Am
mers încet pe lângă muntele care s-ar numi perete, ins-
pirând suflul marmurii, așa cum Biblia spune că primii
oameni ar fi inspirat suflare dumnezeiească. În dreapta
mea se afla Pieta, originală și desăvârșită, protejată de
un panou de sticlă. O statuie perfectă într-o bazilică
perfectă. Se potrivește cu designul. Mă apropii de mij-
locul universului din marmură. Sub el tronează un
altar superb turnat în bronz. Ai nevoie de o minte cu
adevărat sănătoasă ca să nu ți se urce la cap faima
atunci când ții o slujbă de acolo. Până la urmă ești
papă! Apărățelul se face util și-mi explică plin de
răbdare față de mine, un turist neprihănit, că în stânga
mea se afla statuia din bronz a lui Sf. Petru, înaltă de
patru metri. Cred. Astfel ajung sub bolta cerească, cen-
trul a acelui univers. Este...prea mare. Pe o bandană
de la baza ei stă sculptată cu litere mai mari decât mine
o anumită frază întru elogierea Sfântului Petru. Cu
adevărat cea mai mare propoziție. Iar mai jos se vede
că e susținută de patru coloane, fiecare de lărgimea
unui apartament mic, având la bază un sfânt, toți
unindu-se pentru a susține măreția catolicismului. Ob-
serv că aproape de o astfel de coloană există posibili-
tatea de a te duce mai jos cu un nivel, pe niște scări
nedecorate. Câțiva turiști aveau curajul de a intra, dar
nimeni nu ieșea de acolo. Am intrat, evident. Se pare
că acolo erau grotele Vaticanului, unde papi mai mult
sau mai puțin importanți se odihneau pe vecie,
sforăind astfel încât doar spiritele să-i audă. Alături de
fiecare sicriu aproape inutil de mare și ornamentat
stătea o plăcuță bilingvă care oferea detalii despre ne-
fericitul dinăuntrul sicriului respectiv. “Papa Marcellus
II; pontificat: 22 zile” Interesant...

Și tot așa până dăm de o ieșire, așezându-ne
conștiincioși la o coadă apărută din senin, întrucât ce-
lelalte ieșiri erau blocate de gardieni. O pancartă
poziționată strategic ne informa că pentru a ne urca în
vârful cupolei putem plăti 7 euro dacă optăm pentru
lift, sau putem merge pe scări. Notă de subsol: sunt

3557 de scări. Sau 130557? Ideea e că așa Vaticanul
atrăgea în plasă turiștii nevinovați pentru a-i stoarce
politicos de economii, fără drept de apel. A fost cel
mai frumos mod în care mi-a furat cineva banii
vreodată. Dar, totuși, din banii ăștia trebuie întreținut
și restructurat tot, hrănite și îmbrăcate înaltele fețe
bisericești și plătite salariile gărzilor elvețiene. Măcar
am satisfacția de a-i fi plătit o cină pontifului suprem.
Drăguț, nu?

Astfel urcăm noi ce urcăm cu liftul și apoi, stu-
poare! Scări! Un interminabil șir de scări, pe care-l
urcăm în frunte cu o cucoană leneșă care se oprea din
minut în minut pentru a-și trage suflarea. Și să mai
sporovăiască încă puțin. Iar apoi alte scări, dar de data
asta nu spiralate. Căci, aflându-ne pe o cupolă, pereții
se înclinau tot mai mult, amenințându-ne poziția
verticală. Iar peste toate, niște camere gingașe de su-
praveghere erau montate, probabil pentru ca cei care
le urmăresc să aibă parte de divertisment gratuit. În
sfârșit, după șirurile de scări machiavelice, ajungem
la aer proaspăt, într-o zonă lată de doi metri,
acompaniați fiind de alte sute de turiști la fel de
transpirați. Dar priveliștea merită. Și iată că totuși,
aproape de vârful catolicismului, văd în colțuri dos-
nice câte un graffiti, existănd nevinovat. Of...

Coborârea a părut mai scurtă.  Și iată-ne întorși
în aproximativ același loc din care am plecat. Ca
să-mi confirm statutul de turist cam nesimțit, am intrat
într-o zonă oarecum interzisă turiștilor, rezervată doar
pentru rugăciune. Dar nu atât de nesimțit  precum un
tip care și-a scos aparatul și a fotografiat cu blitz și
zgomot, sub privirile mustrătoare ale statuilor îngeri-
lor. S-a uitat curios în jur. Oamenii îl priveau urât. Încă
o poză, că de! Mare ți-e grădina, Doamne!

Așa se termină și explorarea Cetății Sfinte,
alături de statuile și poveștile ei scrise în marmură.
Plouă. 

Ajungem în stația de autobuz. În timp ce
aștept, mă uit în jos la vârful umbrelei luate de
dimineață în caz de necesitate. Acolo, pe jos, acoperit
parțial de praf și apă, stătea un ac. L-am luat. Încă
lucea. L-am purtat cu grijă până la hotel. 

Unde poți găsi un ac în Roma?   
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Defeating the foreseen

Twisted way of flying through
Through the entangled truth
Mistaken the origins of a star
Now flying free but looking back.

That life fails now to be seen
Over the lost names of the Earth,
Framing the mystical destiny of it
Tainting the cursed ancient name.

The flying star twists in the air
It notices somebody, and replies,
About a twisted shadow hiding
Through the mirror of a full life.

The other light

A strange light opens a gate
But they do not know those mountains      
Have fallen, released the light
A cold breeze has got so close
As the phantasm fell with them
Or rose to unknown heights.

The light is cold, too cold to dare
Call the winter on its name
As it always gets revenge
As it always changes the world
To fit another name I give
To twist along the lines - my life.



129REVISTA NOASTRĂ nr. 43/44

GIMNAZIULUI
Where the ravens no longer reach me 

Where the ravens no longer reach me
There I collapsed into a dream
Creating somebody I don't know.

Everything links to the reality
But not into a spoken language
And symbolically lost forever.

Collapsing further into the matter
Ignites the void to the reality
A strange silhouette calls for me.

Shards shatter hitting the person I see
And the reality lights disaster
Clearing  the silhouette of the
darkness.

Brings to the eyes the ethereal
being
Never dark never cold, but far
away
Ciphered words open up to flo-
wers.

Danger

My mind likes the exotic birds
From the  paradise - the jungle.
But they are nothing else than
The dreams of nonexistent safety.

The wild clock is ticking again
"Cancel what I have got to see!"
Let it all be frozen, for now
Don't let the snowflakes melt.

Shards  I can't recall

Through my eyes I can see again
Day-dreams from the eternal realm
The vertigo takes them away...

And the shadows began to twist
Here I am in my lost wit
Here in madness I have been.

Awaken again into my home
Harrowing words retaliate me
Shadowing my face with worries.

But the snow melted and it revealed
The exotic birds, the little lies
With their twisted appearance
And the red color of truth...

grafica: Iulia Plăiașu
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Hoţul de suflete
Alexandra Bogdăneanu

Stăteam la fereastră şi priveam cum picăturile
de ploaie loveau asfaltul. Ceva mă îndemna să ies şi
să alerg  prin ploaie. Şi aşa am şi făcut. Alergam, ne-
păsându-mi că eram udă leoarcă. Brusc, ploaia s-a în-
teţit. Eu eram deja departe de casă şi pe deasupra, nu
aveam umbrelă. Am căutat un loc unde să mă adăpos-
tesc până ce ploaia s-ar fi domolit. Tot  ce am putut
găsi era o stradă întunecată, acoperită de crengile unor
copaci. Am înaintat. Ploaia părea că nu se va opri cu-
rând. Parcă venită de nicăieri, o umbră s-a strecurat în
spatele meu. Îmi era teamă şi am început să alerg.
Parcă hrănindu-se cu teama mea, umbra se întindea tot
mai ameninţătoare în spatele meu. 

Pentru o secundă, am  crezut că era umbra
mea, dar din păcate, nu era. M-am uitat cu teamă în
faţă, constatând că am dat de o fundătură. M-am întors
şi am văzut un om în negru, cu pielea albă şi ochii
roşii. Se apropia de mine cu repeziciune. Lucrul care
mă înspăimânta cel mai mult la el era faptul că nu
alerga, nici nu mergea. El plutea. Eram deja lipită de
perete. Omul îmbrăcat în negru mi-a zis:

- Tu! Tu eşti! Te caut de milenii!
Îmi era mai frică ca oricând.
- Ci... cine eşti? am murmurat eu.
Omul în negru m-a privit cu ochii săi roşii.
- Sunt hoţul de suflete. Sau cel puţin am fost…

spuse el râzând.
Avea un râs care îmi făcea pielea de găina.
- De ce zici asta?! am strigat eu speriată.
- Pentru că acum tu îmi vei  lua locul.
După ce a zis asta, un abur a ieşit din el şi a in-

trat în mine. Omul în negru a râs pentru ultima oară,
apoi s-a făcut scrum. Eram ameţită şi simţeam cum
capul mi se învârte. Apoi totul s-a întunecat.

Când m-am trezit, nu eram eu. Eram îmbrăcată
în negru, aveam pielea albă şi ochii roşii. Eram ca
hoţul de suflete, asta pentru că eu devenisem hoţul de
suflete. Dar ce înseamnă asta?

M-am uitat în jur. Nu era nimeni. Sau cel puţin,
asta am crezut atunci. Când m-am uitat
mai bine, am văzut sute, nu, mii de aburi
albi care se mişcau de colo-colo. Dar nu
erau aburi, erau fantome. M-am speriat
şi am ţipat, dar tot ce mi-a ieşit din gură
a fost un mormăit straniu. În clipa aceea,
toate fantomele s-au întors spre mine şi
m-au înconjurat. 

După ceva timp de stat de vorba
cu fantomele, am aflat straniul adevăr.
Eu le transformasem în fantome acum o
mie de ani. Dar asta nu era posibil. Eu
nu aveam mai mult de cincisprezece ani.
Sau cel puţin atâţia ani aveam înainte să
se întunece totul.

Am vrut să plec, dar imediat
totul s-a înceţoşat din nou.

Când m-am trezit, eram în aer cu
o femeie. Îi furam sufletul.  Apoi, ne-am

întors pe pământ. Nu îmi păsa. Adică, nu îmi mai păsa.
Eram, ca data trecută, înconjurată de fantome. Pluteam
lin pe stradă şi mă gândeam. Atunci mi-am dat seama.
La început, nu aveam atâta putere, de aceea am leşinat
imediat ce am devenit un hoţ de suflete. Acum, după
mii de ani, mi-am dat seama cum o făceam, cum furam
suflete. Pentru că aveam putere. Aveam puterea!
Mi-am mai dat seama şi că atunci când totul se întu-
neca, eu nu mai eram; deveneam hoţul de suflete. Cu-
rând după realizarea asta,  totul s-a întunecat. Urma să
devin iar hoţul de suflete.

Când mi-am revenit în simţiri, am conştientizat
că adevăratul meu eu nu mai exista. Nu mai ştiam
nimic despre trecutul meu. Nu mai ştiam nici măcar
cum mă cheamă. Ştiam doar că sunt hoţul de suflete.
Îmi aminteam doar trecutul hoţului de suflete, adică a
noului „Eu”.

Am văzut pe stradă un singur om, în rest, eram
doar eu cu fantomele. M-am îndreptat spre el, vrând
să-l întreb unde sunt, dar când am ajuns, m-am uitat
fix în ochii lui. Îl hipnotizam. Nu voiam să fac asta,
dar nu mă puteam opri. Eram însetată de putere. Îi sim-
ţeam durerea, dar nu aveam de ales. Ştiam prea bine
că nu mai aveam cale de întoarcere. O forţă nevăzută
ne ridica pe mine şi pe victima mea în aer. Îi vedeam
faţa în timp ce se albea. Sufletul îi ieşea din trup. Era
ciudat, arăta ca un abur. De mii de ani făceam asta, dar
abia acum simţeam ceva. Ceva ciudat. Parcă mă.. . mă
simţeam  ca şi cum, ca şi cum regretam ceea ce fă-
ceam. Dar asta nu era posibil! Nu eram o oarecare. Nu
eram un simplu muritor. Nu! Asta nu era posibil.
M-am uitat din nou în ochii lui. Parcă implorau îndu-
rare şi parcă ceva mă forţa să regret ceea ce făceam.
Eram înfuriată pentru asta.  I-am redat sufletul şi l-am
privit preţ de câteva secunde cum îşi revenea, apoi mi-
am luat zborul.

Din clipa aceea, am jurat că nu voi mai fura
niciun suflet. 

grafica: Andreea Roxana Rogoz
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Drăculea şi „turcii”
Ștefan Nițu

Pe fundalul roşu al cerului, berze negre se ro-
teau deasupra casei amintirii. Poarta acesteia, obloa-
nele, pridvorul par zăvorâte de pânzele de păianjen.
Înlăuntrul ei am văzut o armură de cavaler. Mă apropii
cu teamă. Armura era veche şi ruginită. La spate se
putea observa o spărtură destul de mare. Deodată mă
trece un fior neînţeles. Mă depărtez de armură cu grijă,
cu spatele. Mă împiedic de ceva şi cad. Călcasem pe
un scut vechi ce avea în mijloc două litere: V.D. Nu
ştiu de ce mă cuprinde o groază ce nu o pot explica.
Încep să tremur ca varga. Totuşi, e o linişte sinistră.
Dau să ies din casă. Mă opresc în pragul tocit al uşii.
Mă întorc repede şi mă mai uit o dată
la armură. Observ că de ea atârnă o
sabie într-o teacă de lemn sculptată. Iau
teaca cu tot cu sabie şi o studiez cu
atenţie. Acelaşi V şi D enigmatic. Oare
ce o însemna? Aud un nechezat puter-
nic de cal. Ies din casă şi văd un grajd
iar în el un armăsar negru, mare şi pu-
ternic având coama lungă şi încâlcită.

Ciudat! Are şaua şi căpăstrul ca
în vremurile de demult. Vreau să mă
depărtez de casa misterioasă, dar pi-
cioarele nu mă mai ascultă, aşa că mă
trezesc iar în casă. Aceeaşi atmosferă
tensionată şi înfricoşătoare. Aceeaşi li-
nişte tulburătoare. Înaintez în mijlocul
camerei. Văd într-un colţ un pumnal în-
fipt în peretele de lemn al a casei. Ce
ciudat! Trag de el cu toată puterea. În
podeaua putrezită se deschide o trapă
secretă. Cuprins de teamă şi cu mâna tremurând scot
sabia din teacă. Cuprins de frică, păşesc în tunelul mis-
terios.

Deodată, ca prin minune, geaca de fâş şi blugii
ce îi purtam se transformă într-o bluză groasă de piele
bătută pe alocuri cu ţinte de argint, pantaloni negri din
stofă strânşi pe picior, cizme negre şi înalte până la ge-
nunchi.

Sabia îmi era agăţată de cureaua neagră cu ca-
taramă de aur cu un lanţ scurt de aur. Pe spate purtam
o mantie albă de mătase cu guler. Nu pot să mă minu-
nez îndestul de felul cum eram îmbrăcat, că mă împie-
dic de ceva. Iau cea mai apropiată făclie de pe peretele
de piatră al coridorului. La lumină pot vedea un turc
mort. Turbanul îi căzuse în lături, dezvelindu-i părul
negru înroşit de sângele ce-i curgea în şiroaie. Are o
săgeată înfiptă adânc în inimă. O scot din rană şi mă
cutremur. Pe vârful de fier al săgeţii sunt sculptate
două iniţiale: V. şi D. Nu mai pot! Simt că îmi pierd
minţile. Literele astea apar peste tot. Iau arcul cu săgeţi
cu care era înarmat turcul şi continui drumul. Pasajul
e mereu drept şi cu  făclii pe alocuri, ca să lumineze
calea. După 300 de metri de mers, găsesc un paşă turc
rănit. Barba căruntă şi lungă îi este plină de sânge. Că-
maşa de zale îi e găurită. O suliţă i-a străpuns spatele.
Îngăimă ceva în limba lui şi muri. E o imagine înfri-
coşătoare. Continui drumul abia ţinându-mă pe pi-
cioare.

La o cotitură a pasajului îmi iese în cale dita-
mai namila de turc. Cu iataganul fluturând deasupra

capului şi ochii roşii şi holbaţi, se repede la mine. Îmi
taie o bucată din îmbrăcămintea de piele; mă prefac
mort şi cad la pământ. Turcul se depărtează, crezând
că m-a rănit, cântând ca un beţiv. Scot o săgeată din
tolbă, o potrivesc în arc, încordez şi trag. Turcul cade
mort la pământ, fără să scoată un geamăt. Săgeata îl
nimerise între umeri. Mă ridic şi plec mai departe. Din
doi în doi paşi găsesc turci morţi, aruncaţi unul peste
altul. Peste tot miroase a război şi a moarte. Pereţii
sunt stropiţi cu sânge. Pe alocuri găseşti arme aruncate
sau rupte. Din când în când poţi vedea chiar capete de
om. Oare cine a putut să omoare atât de mulţi turci?

La un moment dat, coridorul se împarte în două. Vreau
să merg pe cel din dreapta. Deodată se aude zgomot
de luptă, zdrăngănit de arme şi sunet de corn venind
din stânga.

Setea de aventură a pus iar stăpânire pe mine
şi mă îndrept într-acolo. Am găsit pe drum un turc dus
din lumea celor vii. I-am luat arbaleta, scutul şi pisto-
lul care era decorat cu sute de ornamente sculptate pe
mânerul de argint. L-am băgat în tolbă. După câţiva
paşi ajung în faţa unor uşi mari şi impunătoare de ste-
jar. Pe ele erau sculptate aceleaşi litere enigmatice: V
şi D. Deschid uşile şi rămân înmărmurit. Zece mata-
hale de turci se luptau cu un sigur om cu cuşmă cu
pană albă prinsă cu agrafă de aur. Pe umeri avea o
mantie cu însemnele domneşti. Părul negru şi lung îi
cădea peste umeri. Purta o armură ce semăna izbitor
de mult cu cea pe care o purtase Mihai Viteazul în
lupta de la Călugăreni. Cu unul din braţe ţinea o sabie
cu care se apăra şi ucidea fără milă, iar în celălalt ţinea
sceptrul Ţării Româneşti. Purta cizme negre până la
genunchi şi pantaloni strânşi pe picior. Îmi părea cu-
noscut. Pe când se lupta să-i ţină pe turci la distanţă,
şi-a întors faţa către mine. Fără să vreau recit celebrul
lui portret „nasul mare şi acvilin, nările umflate, faţa
subţire şi puţin roşiatică în care genele lungi înconju-
rau ochii verzi şi larg deschişi iar sprâncenele negre şi
stufoase îi arăta ameninţători; faţa şi bărbia îi erau rase
cu excepţia mustăţii. Tâmplele umflate îi făceau capul
şi mai mare. Un gât ca de taur lega ceafa înaltă de
umerii laţi pe care cădeau pletele negre”.

grafica: Ana Maria Figher
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Brusc mă trece un fior. Da, Vlad Ţepeş zis

Drăculea stătea în faţa mea, luptându-se cu zece turci
deodată. Am înţeles ce înseamnă cele două iniţiale V.
şi D.: Vlad Drăculea. Dar oare nu a murit la Giurgiu
ucis de turci? Nu apuc să rezolv noua problemă că văd
un turc repezindu-se cu sabia asupra domnitorului, pe
la spate. Iute descarc pistolul în capul lui. Turcul cade
lat. Dar mai sunt încă nouă, dintre care doi s-au repezit
la mine. Arunc pistolul şi folosesc arbaleta. Cei doi
sunt răniţi. Alţi trei turci au aceeaşi soartă. Celorlalţi
le-a fost tăiat capul. Pe uşile de stejar mai apar încă
zece turci. Cum nu mai am săgeţi, trec la lupta cu sabia
alături de Vodă. Peste puţin timp, îmi este zburată
spada din mână şi mă trezesc la podea. Voievodul este
înconjurat de zece turci. Printre mişcări iuţi şi dibace
reuşeşte să-i rănească pe cei mai mulţi dintre ei, pe doi
îi ucide. Pe alţi doi îi pune pe fugă cu sceptrul  folosit
pe post de buzdugan. Se întoarce către mine surâzând
şi băgă sabia în teacă. Ştiam că o să vii! Te aşteptam.
Îmi pare rău că te-am întâmpinat cu zornăit de arme şi
luciri de spadă şi ţi-am pus viaţa în primejdie. Ştiu ce
vrei să mă întrebi: cum de nu sunt mort? Află că la
Giurgiu nu am fost eu cel omorât, ci sosia mea. Ar-
mura găurită pe care ai văzut-o este armura pe care o
purta atunci. Iar calul din grajd este calul meu. Turcii
cu care mă băteam nu erau altceva decât demoni. Dacă
înaintai pe coridorul din dreapta, găseai nişte scări.
Coborând pe ele, ajungeai în Iad. De acolo au venit
toţi „turcii” cu care m-am bătut.

Pentru că am făcut foarte multe crime, trebuie
să-mi ispăşesc pedeapsa în felul acesta. Am făcut mult
bine creştinătăţii. Dacă Ţara Românească nu era scut,
ţările europene ar fi fost paşalâcuri turceşti. Am ridicat
şi Mănăstirea Snagov, dar, după cum ţi-am spus, am
vărsat foarte mult sânge şi trebuie să-mi ispăşesc pe-
deapsa omorând cât mai mulţi demoni în fiecare seară.

După câteva momente de tăcere continuăm:
Îmi pare bine că te-am întâlnit. Îmi doream asta. Ştiu
că îţi doreai să te lupţi cu turcii. Ai avut ocazia. Ştiu
că nu mă crezi precum  ceilalţi: un tiran însetat de
sânge. Ţine asta! Şi îmi întinde o pictură asemănătoare
celei de la castelul Visergrad. Apoi îmi mai dă o man-
tie, o sabie asemănătoare cu a lui, un scut mare, o ar-
baletă şi o tolbă cu săgeţi şi la urmă o icoană a tuturor
voievozilor români care au ajuns sfinţi. 

În icoană Vlad stătea în faţa lor, îngenuncheat,
cerându-şi iertare pentru păcatele sale.

-  Când mai ai chef de o bătălie, vino pe la
mine! Trebuie numai să priveşti profund la icoană sau
la tablou. Într-o clipită vei fi aici. Acum trebuie să
pleci. 

Mă pomenesc acasă în pat, având lângă mine
tot ce am primit. Icoana şi tabloul sunt gata bătute pe
peretele dinspre răsărit. 

- Vlade, Vlade, îţi mulţumesc pentru daruri şi
să ştii că nu te voi uita! Voi veni pe la tine cât de re-
pede pot şi îţi voi aduce ceva ce cred că îţi va fi de
mare folos în lupta cu „turcii”…

24 DE ORE, 1440 DE MINUTE ŞI NICI O SECUNDĂ
Maria Paizan

Mulţi dintre noi cred că ne învârtim într-un
univers în care avem timp. Avem timp să citim, avem
timp să învăţăm... Dar ce se întâmplă când totul este
contra timp? Ce se întâmplă când timpul se opreşte în
loc şi tu îţi dai seama? Îţi dai seama că trebuie să tră-
ieşti ca şi când ziua de mâine nu ar exista. Îţi dai seama
că trebuie să îi iubeşti pe cei de lângă tine pentru că
niciodată nu ştii ce se va întâmpla. Cu toţii credem că,
doar pentru un 5 în teza lumea se sfârşeşte sau pentru
că nu am luat examenul de bacalaureat. Dar cu timpul
uităm şi ne ambiţionăm să nu fim în această situaţie. 

V-aţi gândit vreodată că în acest moment în
care citiţi, în care alţi oameni se distrează, v-aţi gândit
vreodată că în acest moment mor oameni? Oameni în
vârstă, oameni nevinovaţi.

Ea e Kasie, o fată simplă care provine din
Londra. Nu era sociabilă, ba chiar foarte tăcută. La
doar cei 16 ani ai ei gândeşte ca un om de 30. Era luni,
iar Kasie terminase orele şi mergea alene spre casă.
Fiind destul de obosită, când a ajuns înăuntru, a mers
direct la culcare.

Negru. Tot ce văd este negru. Merg şi nu mă
opresc. Sper să ies din întuneric. Încep să alerg. Co-
pacii devin înfricoşători. Încep să mă panichez, dar în-
cerc să îmi păstrez calmul. Trebuie să ies de aici.
Crengile de sub picioarele mele foşnesc în timp ce

merg destul de alert. Aproape că îmi simt inima ieşind
din piept.

- Opreşte-te! Spune o voce rece din spatele meu.
- Cine eşti? Întreb eu tremurând de frică, stând ne-

mişcată.
- Timpul.
- Timpul?
- Da.
- Şi ce vrei de la mine?
- Timpul tău. Ai 24 de ore la dispoziţie sau 1440 de

minute fără nici o secundă în plus de a ieşi de aici.
- Şi dacă nu voi ieşi? Ce se va întâmpla?
- Vei muri.

În momentul acela mă întorc spre spate, spe-
rând să-l văd pe acel tip. Dar nimic.

Când eşti viu nu le pasă de tine. Doar când eşti
mort. M-ar fi căutat dacă le-ar fi păsat de mine, nu?
Mai sunt doar 8 ore şi deja am obosit. Mă învârt în
cerc în căutarea unei ieşiri care pare a fi inexistentă.Se
înserează, deja soarele a apus. Aud paşi în spatele meu.

Mă întorc. Nu e nimeni.
- Se pare că nu mai ai mult timp. Tic-tac! Tic-tac!
- Kasie! E 7:00! Ai de gând să mai mergi la şcoală?

Este timpul să te trezeşti!
Un vis. Totul a fost doar un vis, îmi spun eu,

uşurată de acest gând.
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PALMARES   CNU

Rezultatele obţinute de elevii unirişti
la olimpiadele şi concursurile naţionale

în anul şcolar 2013-2014 
Premiul I

Toma Ioan Adrian – X  – Olimpiada națională de geografie
Țenea Serna - XI – Olimpiada națională de limba și literatura italiană

Gherghe Gabriela – Cosmina – XII - Olimpiada națională de limba și literatura italiană

Premiul II
Partene Petruş – XII - Olimpiada națională de economie

Premiul III
Săcăluș Sabrina – IX – Olimpiada națională de limba și literatura italiană
Suliman Anca - X – Olimpiada națională de limba și literatura germană

Mențiuni
Gătej Andreea – X - Olimpiada națională de limba și literatura germană

Berheci Diana – X  - Olimpiada națională de chimie
Giuclea Amira Amalia – IX - Olimpiada națională de limba și literatura latină

Gǎinǎ Ioana – X - Olimpiada națională de limba și literatura italiană
Bulgari Diana – XII - Olimpiada națională de psihologie

Ciornohac Delia-Miruna – XI - Olimpiada națională de geografie
Echipa de volei fete liceu

Medalii
Mircea Andra - VII – medalie de argint - Olimpiada națională de matematică
Necula Ana – VII - medalie de bronz - Olimpiada națională de matematică

Burduşa Andrei Iulian – X - medalie de bronz - Olimpiada națională de informatică
Munteanu Adrian – VII - medalie de bronz - Olimpiada națională de fizică

Mențiuni speciale
Marin Florina – IX - Olimpiada națională de biologie

Lungu Anca Raluca – XII - Olimpiada națională de biologie (calificată în lotul național)
Plăcintă Alexandru – XI - Olimpiada națională de fizică
Măric Cătălin – XII - Olimpiada națională de geografie

Lazăr Monica – X - Olimpiada națională de istorie
Carnariu Irina Valentina – XII - Olimpiada națională de limba și literatura germană
Bălan Adelina Cristiana – IX - Olimpiada națională de limba și literatura franceză

Berheci Diana – X - Olimpiada Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”
Neagoe Bogdan – XI - Olimpiada Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”
Lazăr Cătălin – XII - Olimpiada Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”

Concursuri naționale
Cașu Dragoș - XI - premiul I – Concursul național de Neuroștiințe

Micu Alexandru – VI - premiul I – Concursul național Terra
Grosu Viviana – VI - premiul II – Concursul național Terra 

Saragea Paula – VII - premiul III – Concursul național Terra
Oprea Corina - XI - premiul III – Concursul național Info Matrix

Bratie Andreea - XI - premiul III – Concursul național Info Matrix
Berheci Diana - X - premiul III – Concursul național de chimie ”C.D. Nenițescu”

Giuclea Amira Amalia – IX - Premiu special - Limba latină – “Certamen Ovidianum Ponticum”
Necula Ana – VII – Menţiune - Concursul Naţional de Chimie “Raluca Rîpan”

Saulea Radu – VII - Menţiune specială - Concursul Naţional de Chimie “Raluca Rîpan”
Dimoftei Dragoş Alexandru – X – mențiune - Shakespeare School Essay Competition

și menţiune specială - Mirunette English Essay Competition
Pavel Iosif Alexandru – IX - menţiune specială - Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori
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Premiul catedrei de limba și literatura română “Ion Diaconu”
Roxana Gabriela Bot - XII G - acordat de prof. Cristina Chiriac
Premiul catedrei de limba şi literatura latină 
“Iulian Ștefănescu”
Ana Alexandra Șerbu – XII F – acordat de prof. Elena Soare
Premiul catedrei de limba şi literatura germană 
“Dimitrie Papadopol”
Irina Valentina Carnariu – XII F – acordat de prof. Laura Pogan
Premiul catedrei de limba şi literatura franceză 
“Atanase Mavrodin”
Adelina Tărlungeanu – XII F 
acordat de prof. Claudia Lepădatu
Premiul catedrei de limba şi literatura italiană 
“Leon Kalustian ”
Gabriela Cosmina Gherghe – XII G 
acordat de prof. Crenguța Stanciu
Premiul catedrei de matematică “Constantin Diaconescu”
Daniel Chirana – XII A – acordat de prof. Dan Popoiu
Premiul catedrei de fizică “Liviu Librescu”
Mihai Despotovici – XII A – acordat de prof. Sorin Bodaș
Premiul catedrei de chimie “Gheorghe Longhinescu”
Cătălin Lazăr – XII B – acordat de prof. Maria Dochia
Premiul catedrei de biologie “acad. Oscar Sager”
Alexandra Mădălina Robu – XII E
acordat de prof. Corina Ciucu
Premiul catedrei de biologie “Carol Nagler”
Anca Raluca Lungu – XII E – acordat de prof. Corina Ciucu
Premiul catedrei de informatică “Tudor Leu”
Paul Adrian Gafton – XII B 
acordat de prof. Genovica Vulpoiu
Premiul catedrei de istorie “C.C. Giurescu”
Petruș Costel Partene – XII G – acordat de prof. Carmen Atarcicov
Premiul catedrei de geografie “Simion Mehedinți”
Cătălin Alexandru Măric – XII A – acordat de prof. Mariana Pecetescu
Premiul catedrei de psihologie “Marius Iacob Nestor”
Diana Bulgari – XII F – acordat de prof. Alina Vulpe
Premiul catedrei de religie “Theodor Iordănescu”
Ica Roxana Dumbravă – XII F – acordat de prof. Romulus Buzățelu
Premiul catedrei de economie “Dimitrie Gusti”
Petruș Costel Partene – XII G – acordat de prof. Diana Giurgea
Premiul catedrei de educaţie fizică şi sport “Zigmund Lupu”
Mădălina Irina Mocanu – XII F – acordat de prof. Viorel Paizan
Premiul pentru jurnalism “Petrache Dima”
Ica Roxana Dumbravă – XII F – acordat de prof. Daniela Plăiașu
Ioana Alexandra Diaconu – XII F – acordat de prof. Tiberiu Dima
Premiul pentru implicarea în proiecte și activități teatrale “Emanoil Petruţ”
Cristina Iliescu – XII G – acordat de Sorin Francu, 
directorul Teatrului Municipal «Mr. Gh. Pastia»
Premiul “Duiliu Zamfirescu” pentru activităţi extra-şcolare
Noemi Elena Dragu – XII C – acordat de prof. Angela Sîrbu
Premiul special „Educație permanentă”
Daniel Chirana – XII A – acordat de prof. Cornel Noană
Premiul pentru implicarea în proiecte și activități multimedia “Ion Mincu” și
“Cornel Coman” - Cătălin Alexandru Măric și Ștefan Oprișan – XII A –
acordate de prof. Angela Sîrbu

Şeful Promoţiei 2010-2014 
Lucian Savin – XII A  - acordat de prof. Cornel Noană
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Concursul “Al. Myller”
Iași, ianuarie, 2014
Dănilă Alexandru, clasa a V-a – mențiune 
Voinea Mara, clasa a V-a – mențiune
Bercovici Vlad, clasa a VI-a – premiul II
Micu Alexandru, clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Tăbăcaru Robert, clasa a VI-a – mențiune
Grosu Viviana, clasa a VI-a – mențiune
Ene Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Tăbăcaru Nazarie Irene, clasa a VI-a – mențiune
Golea Paul, clasa a VI-a – mențiune
Ghimpu Monica, clasa a VI-a – mențiune
Ilie David, clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Ștefan, clasa a VI-a – mențiune
Mircea Andra, clasa a VII-a – premiul I
Necula Ana Maria, clasa a VII-a – mențiune
Saulea Alessandro, clasa a VII-a – mențiune
Stanciu Larisa, clasa a IX-a – mențiune
Vasile Nicolae, clasa a IX-a – mențiune
Olaru Paul, clasa a X-a – mențiune

Concursul “Unirea”
Focșani, ianuarie, 2014
Ivan Liviu Andrei, clasa a V-a – mențiune
Răcoșanu Diana, clasa a V-a – mențiune
Bercovici Vlad, clasa a VI-a – premiul I
Micu Alexandru, clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Tăbăcaru Nazarie Irene, clasa a VI-a – mențiune
Ilie David, clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Ștefan, clasa a VI-a – mențiune
Mircea Andra, clasa a VII-a – premiul I
Necula Ana Maria, clasa a VII-a – premiul II
Munteanu Adrian, clasa a VII-a – mențiune
Tătaru Cristian, clasa a VIII-a – mențiune
Mateescu Cristina, clasa a IX-a – premiul III
Cațavei Alexandru, clasa a IX-a – mențiune
Vasile Nicolae, clasa a IX-a – mențiune
Apostu Cristiana, clasa a IX-a – mențiune
Rusu Răzvan, clasa a IX-a – mențiune
Pătrunjel Andreea, clasa a X-a – premiul III
Tăzlăuanu Bianca, clasa a X-a – mențiune
Chiper Robert, clasa a X-a – mențiune
Burdușa Andrei, clasa a X-a – mențiune
Olaru Paul, clasa a X-a – mențiune

Concursul “Speranțe”
Comănești, aprilie, 2014
Bercovici Vlad, clasa a VI-a – mențiune 
Micu Alexandru, clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Grosu Viviana, clasa a VI-a – mențiune

Tăbăcaru Nazarie Irene, clasa a VI-a – mențiune
Golea Paul, clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Ștefan, clasa a VI-a – mențiune
Bîlici Alin, clasa a VI-a – mențiune
Mihalcea Vlăduț, clasa a VII-a – mențiune

Concursul “V. Vâlcovici”
Brăila,  mai, 2014
Ilie Vlad, clasa a VI-a – premiul II
Bercovici Vlad, clasa a VI-a – premiul III 
Micu Alexandru, clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Tăbăcaru Robert, clasa a VI-a – mențiune
Grosu Viviana, clasa a VI-a – mențiune
Tăbăcaru Nazarie Irene, clasa a VI-a – mențiune
Golea Paul, clasa a VI-a – mențiune
Nedelcu Ștefan, clasa a VI-a – mențiune
Bîlici Alin, clasa a VI-a – mențiune

Concursul “Euclid”
Focșani, noiembrie, 2014
Brutaru Bogdan, clasa a V-a – premiul II
Lavric Teodor, clasa a V-a – mențiune 
Lavric Paul, clasa a V-a – mențiune
Vucmanovici Maria, clasa a V-a – mențiune
Vulpe Cezar, clasa a V-a – mențiune
Gurău Dragoș, clasa a V-a – mențiune
Răcoșanu Diana, clasa a VI-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a VII-a – premiul II
Nedelcu Ștefan, clasa a VII-a – mențiune
Micu Alexandru, clasa a VII-a – mențiune
Grosu Viviana, clasa a VII-a – mențiune

Concursul “Lumina Math”
Focșani, noiembrie, 2014
Gurău Dragoș, clasa a V-a – premiul III
Pilă Alexandru, clasa a V-a – premiul III
Vucmanovici Maria, clasa a V-a – mențiune
Micu Alexandru, clasa a VII-a – premiul III
Tăbăcaru Nazarie Irene, clasa a VI-a – premiul III
Băcioiu Mihnea, clasa a VII-a – premiul II
Nedelcu Ștefan, clasa a VII-a – mențiune
Grosu Viviana, clasa a VII-a – mențiune
Necula Ana Maria, clasa a VIII-a – premiul I 
Mircea Andra, clasa a VIII-a – premiul II
Saulea Alessandro, clasa a VIII-a – premiul III
Maftei Andra, clasa a VIII-a – premiul III
Bîțu Andrei, clasa a VIII-a – premiul III
Mihalcea Vlăduț, clasa a VIII-a – mențiune
Saragea Paula, clasa a VIII-a – mențiune
Naltu Mihai, clasa a VIII-a – mențiune
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Interviu cu tânărul cineast român 
George Chiper

Din seria uniriştilor de aur, lumea cinematografiei invocă în spiritul pasionaţilor de film numele lui
George Chiper, fost elev al Colegiului Naţional ,,Unirea”, director de fotografie cu experienţă internaţională
care a regizat scurtmetrajul ,,Palmele” (2009), lungemtraje precum ,,Visul lui Adbert” şi ,,Beyond the Hill”,
recunoaşterea supremă obţinând-o prin crearea imaginii perfecte pentru filmul ,,Song of My Mother”, marele
câştigător al Festivalului de Film de la Sarajevo.

Printr-un interviu, sperăm profesionist, vă facem cunoştinţă cu activitatea profesională a cineastului
unirist care ne dezvăluie secrete din spatele camerelor de filmare, premisele lucrului în echipă, mirajul Turciei,
dar și evenimentele care i-au marcat cariera ori viaţa personală, provocându-i emoţii complexe.
1. În ce moment v-aţi descoperit pasiunea pentru
film? A existat vreun moment declanşator?

Ţin minte că în timp ce eram la liceu, la
Ateneul „Maior Gh. Pastia” s-a organizat un fel de
cineclub, o microcinematecă. Venea un domn cu un
aparat de proiecţie şi ne prezenta nişte filme clasice.
Îmi amintesc că am văzut „Viridiana”, „Zorba Grecu”
şi alte filme. Înainte de filme ne dădea nişte hârtii
scrise la maşină şi xeroxate în care făcea o mică intro-
ducere pentru fiecare film şi atunci, prin lecturarea
acelor prezentări, cred că am avut primul contact cu
cinematograful într-un mediu în care era tratat ceva
mai serios, nu doar ca un apanaj al divertismentului.
Ulterior, când am ajuns student în Bucureşti, am în-
ceput să merg la cinematecă. Acolo am văzut destul
de multe filme clasice, unele dintre ele erau filme
color, care se proiectau în alb-negru din cauză că
arhiva de filme nu avea suficiente fonduri pentru copii
color, aşa că există multe filme cu care m-am întâlnit
pentru prima dată în alb-negru şi cumva, mi-a fost
greu să mă ajustez mai târziu, văzându-le color, pentru
că mi-au rămas în memorie alb-negru, ca de exemplu,
„Easy Rider”, dar şi altele. Am început să cunosc oa-
meni care erau la facultatea de film, diverşi studenţi,
am început să asist la nişte filmări de şcoală şi cumva
ideea de a deveni operator de film a rezonat puternic
în planul imaginativ al minţii mele. Însă, cred că pasi-
unea efectivă pentru film a debutat odată ce am făcut
primele filme, reuşind pe parcurs să le privesc mai
critic, să înţeleg mai bine complexitatea limbajului
cinematografic, dar şi să apreciez privilegiul de a prac-
tica această meserie şi puterea de expresie.

2. Cum aţi debutat în lumea filmului?

Începutul activităţii mele, în sensul de a-mi
vedea imaginile proiectate pe marele ecran, a fost la
festivalul facultăţii de film „cinemaiubit”, acolo unde
toţi studenţii UNATC au şansa de a debuta în acest
sens. Altfel, mi-e greu să găsesc un moment singular
în care s-a petrecut debutul. Cred că a fost la sfârşitul
primului an, în care filmul de anul I de 16 mm
alb-negru a fost prezentat în cadrul festivalului.

3. Filmul „Song of my mother” a luat marele premiu
la Sarajevo. A fost colaborarea la acest film un vis
împlinit?

Cred că este un vis împlinit, dar nu în sensul
că a luat un premiu, ci mai degrabă ca parcurs al des-
tinului meu comun cu Erol. Ne-am cunoscut undeva
prin 2009 şi cumva am fost pregătiţi să ne cunoaştem,
în sensul că am fost la un festival de film la Balcic,
unde am cunoscut-o pe prietena lui Erol de la acea
vreme, Ayse, şi ea mi-a povestit despre Erol, mi-a
arătat primul lui film de scurt-metraj care m-a impre-
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sionat, Butimar, în schimbul unui DVD cu filmul meu
de licenţă, „Palmele”. Am vorbit despre posibilitatea
de a lucra împreună, după care am încercat să
schimbăm nişte e-mail-uri, să facem lucrul acesta să
se întâmple, dar cumva era complicat, el nu făcuse rost
de finanţarea completă pentru film şi ideea a căzut
uşor-uşor, în umbră. S-a întâmplat ca fix înainte de în-
ceperea filmărilor, operatorul turc cu care voia să
filmeze (Fakur) să nu mai poată filma
cu el, aşa că mi-au scris un mail şi
peste 5-6 zile, aveam un bilet
cumpărat de Erol pentru o călătorie la
Istanbul. Am luat avionul şi am ajuns
la aeroport. Ţin minte că aveam 30 de
euro şi a trebuit să plătesc taxa de
viză, care a valorat jumătate din banii
pe care îi aveam. După aceea, mi-am
luat bagajul, am ieşit din sala de
aşteptare şi, crezând că am ratat întâl-
nirea, m-am uitat în jur, nu era nicio
figură cunoscută. Am încercat să îmi
reamintesc chipul lui Erol, aşa cum îl
văzusem în câteva fotografii. A fost un
moment destul de stresant, pentru că
mă simţeam pierdut, timpul se scurgea
alert, iar după vreo 20 de minute de
aşteptare eram aproape sigur că am
făcut o mare eroare că m-am dus
acolo, începând chiar să mă gândesc
cum să îmi cumpăr un bilet de întors, pe cine să sun
acasă. Eram foarte stresat că nu îl găseam şi în mo-
mentul în care a venit, m-a luat în braţe şi m-a pupat
pe ambii obraji, aşa cum se salută în Turcia şi
câteodată şi la noi. A fost un moment în care m-am
simţit foarte bine, foarte împăcat şi liniştit. Apoi, am
stat împreună la el în apartamentul din Istanbul vreme
de o săptămână. În mare parte nu am făcut decât să
vorbim despre scenariu. Ţin minte că am văzut foarte
puţin din Istanbul atunci, înainte de filmări. Am stat,
practic, închişi într-un apartament şi am încercat să ne
înţelegem într-o engleză aproximativă. Erol nu vorbea
atât de bine engleza la acea vreme şi nici eu nu eram
chiar atât de obişnuit; ţin minte că a fost o muncă de
durată să ne facem înţeleşi, dar surpriza a fost că pe
măsură ce înţelegeam ce îi plăcea, ce vrea celălalt,
eram mult mai apropiaţi ca simţ estetic, ca viziune. Şi
atunci a fost o întâmplare fericită faptul că am simţit
mai aproape o persoană cu care mă înţelegeam mai
greu decât alţi oameni faţă de care limba nu ar fi fost
o barieră. A fost cumva sentimentul de a întâlni pe
cineva care îţi este departe, cu care este greu să comu-
nici, dar pe care să îl percepi ca fiind mult mai aproape
decât credeai; deci dacă ne întoarcem acum în timp,
faptul că după 4 ani am ajuns să filmez filmul de debut
al lui Erol care a luat un premiu la un festival şi am
dus această treabă până la capăt, cred că este o formă
a unui vis devenit realitate, din acest punct de vedere.

4. Ce a însemnat pentru dumneavoastră colaborarea
cu Erol Mintas?

Pot să spun, în primul rând, că am câştigat un
prieten şi, dincolo de asta, pot sublinia faptul că prin
el am mai câştigat o lume. Am ajuns să am prieteni în
altă ţară şi să fiu interesat de destinul comun al acestor
oameni şi aici mă refer şi la turci, dar şi la minoritatea
kurdă.

5. Există vreo disensiune între omul Erol Mintas şi
regizorul de pe platoul de filmare?

Nu cred şi, din punctul meu de vedere, nu este
normal ca o persoană pusă într-un alt context, într-o
altă poziţie, într-o situaţie în care decide, să îşi
schimbe atitudinea faţă de ceilalţi. Cred că Erol este
regizorul propriei sale vieţi, e un om care are de făcut
un lucru complicat, câteodată stresant, dar cred că fun-
damental este aceeaşi persoană, doar că surprins în
contextul profesiei sale.

6. Ce v-a impresionat cel mai mult în scenariul lui
Erol Mintas? Cum reuşeşte regizorul să atingă prob-
lemele societăţii pe care o reprezintă?

După ce am fost de mai multe ori în Turcia, am
fost mai interesat de situaţia minorităţii kurde şi am
început să mai şi citesc despre asta, să văd diverse
filme, documentare, am simţit că Erol are o treabă
foarte grea, fiindcă, fiind regizor, având o anumită
recunoaştere şi fiind şi kurd, cumva el avea de împlinit
anumite aşteptări; trebuia să facă un film despre ce
înseamnă să fii kurd în Turcia de astăzi şi să îți păstrezi
sensibilitatea personală. Atunci cred că a ieşit un film
foarte sincer, în care personajul principal îi seamănă
lui, în sensul că Erol este ancorat în tradiţie, în familie,
are o familie foarte puternică, care are grijă de el. Deci,
este în acelaşi timp o persoană modernă, trăind în con-
textul economic şi social actual al Istanbulului, care
este unul modern, dar în acelaşi timp el trebuie să aibă
grijă şi de familia lui, pentru că tradiţia îi cere acest
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lucru, şi de naţiunea lui, fiindcă toată lumea se aşteaptă
la un regizor kurd, de multe ori, să exprime lupta,
problemele şi identitatea naţională a kurzilor. Cred că
ce a făcut el, mutând accentul de pe marile probleme
politice, globale, sociale şi plasându-le discret în fun-
dalul poveştii şi coborând obiectivul către individ,
către relaţia dintre un fiu şi mama lui, este foarte in-
teresant, fiindcă creează într-un mod discret şi in-
teligent premisele de a exprima situaţia mai largă a
minorităţii kurde, fără a fi didactic, fără a-ţi fi evident;
deasemena, cred că e interesant şi ca demers, pentru
că de multe ori când ne referim la Orientul Mijlociu şi
la structura complicată etnică şi socială din ţările din
regiune, dar şi la conflicte, avem tendinţa să
generalizăm, să privim într-un mod rece, obiectiv,
global, geopolitic. Consider că e un demers bun să
vedem nişte indivizi prinşi la mijlocul acestei lupte, să
ne amintim că, în fond, suntem oameni. Contează  şi
drama fiecărui om , iar încercarea
de a privi global e un act inuman
şi rece, lipsit de empatie.

7. Care sunt lucrurile care v-au
surprins odată cu descoperirea
Dogubeyazit?

Când am ajuns în 2009 la
Dogubeyazit, la filmarea primului
film cu Erol, scurt-metrajul Berf
(zăpadă), eram pus în faţa unui
context cu totul nou. Ţin minte că
natura a fost primul şoc, adică e o
zonă muntoasă, cred că vulcanică,
sunt câmpii enorme cu roci
răspândite, cu pietre uriaşe, cu as-
pect deşertic, iar natura este
grandioasă în raport cu omul.
După aceea se sculptează muntele
Ararat, Araratul Mare şi Araratul

Mic, care au o privelişte cu adevărat uimitoare. Se
ridică din pământ doi munţi cu creste albe, care ies

cumva din întregul relief şi sunt
extrem de impunători. După
aceea, mâncarea, oamenii, până şi
faptul de a fi într-un mic oraş şi  de
a vedea copiii ducându-se la
şcoală la 6 dimineaţa, toate acestea
erau checkpoint-uri ale armatei, pe
atunci fiind încă stare de asediu în
estul Turciei. Practic, armata con-
trola încercarea de a lupta, avea
puncte de control, seara puteai
vedea o maşină blindată patrulând
pe străzi, deci era o situaţie
excepţională pentru mine, originar
din Bucureşti. Dincolo de asta,
cred că am rămas foarte impre-
sionat de oameni, fiindcă, ajuns
într-un loc așa depărtat, te aştepţi
să fie altfel, ai aşteptări variate, iar
ceea ce îmi amintesc acum este că,
surprinzător, erau extrem de calzi;

senzaţia a fost că ţăranul e universal, că oamenii de la
sat erau relativ la fel cu ţăranii noştri. Am ajuns la con-
cluzia că ţăranul e un ,,hibrid”, că viaţa în natura
creează un răspuns uniform, universal din partea oa-
menilor, că suntem de fapt mai aproape unii de ceilalţi
decât ne imaginăm.

8. Descrieţi demersul „explorarea individualului-mi-
noritatea kurda în Turcia de astăzi” aşa cum l-aţi
perceput dumneavoastră.

Cred că ce voiam să evidenţiez prin această
sintagmă este că filmul, prin faptul că se centrează pe
povestea unei mame şi a fiului ei, coboară la nivel in-
dividual şi încearcă să exprime un context mai larg,
adică prin această micropoveste a mamei şi a fiului
poţi face o paralelă cu societatea contemporană, dar şi
istorică, fiindcă povestea este a unei familii silite să se
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mute dintr-un cartier care suferă un proces de centri-
ficare, casele fiind cumpărate de mari companii sau
proprietari cu bani. Oamenii săraci sunt împinşi în
afară pentru a face loc hotelurilor şi unor locuitori mai
norocoşi social. Dar dincolo de asta, majoritatea
minorităţii turce din Istanbul a trecut printr-un proces
asemănător prin anii 80-90 în care multe mii de sate
în zona kurdă în est au fost demolate, iar oamenii au
fost siliţi să se mute în altă parte ajungând în Istanbul,
fiindcă odată ce le-au distrus casele, satele şi tot ce
însemna mijloac de existenţă, oamenii s-au îndreptat
către marile oraşe, astfel că Istanbulul de astăzi este
oraşul din Turcia cu cel mai mare
număr de locuitori kurzi. Prin asta
înţeleg că sunt mai mulţi kurzi în
Istanbul decât sunt în cel mai mare
oraş tradiţional kurd din Turcia,
Diyarbakir.

9. Cum au decurs filmările pentru
„Song of my mother”? Numiţi un
moment care vă trezeşte emoţii
aparte.

A fost un film greu, în sen-
sul că a fost construit în jurul unui
buget foarte mic. Filmul a fost făcut
în mare parte cu banii acordaţi de
ministerul culturii din Turcia, iar
aceştia sunt pe undeva pe la 90 de
mii de euro, ceea ce e o sumă
ridicolă pentru un lung-metraj. Pe-
rioada de filmare a fost foarte
comprimată, filmul a fost, cel puţin partea din Istanbul,
în 18 zile, iar pentru deplasarea la Dogubeyazit, în
estul Turciei, a avut încă o zi jumătate. Presiunea se
află la cote maxime pentru că trebuie să realizezi patru
secvenţe pe zi, Istanbulul nefiind un oraş foarte priel-
nic pentru filmări. Traficul este impresionant,
distanţele sunt mari, iar mutatul de la un loc de filmare
la altul  poate să dureze o oră, o oră jumătate, chiar
două ore, deci asta însemna pentru noi, din păcate, un
volum de muncă sporit, 16 ore pe zi; în contextul în
care asta se întâmpla pentru mai multe zile la rând,
gradul de oboseală creştea şi era un efort de voinţă să
îţi păstrezi atenţia şi să faci totul conform aşteptărilor.
În consecinţă, din punctul de vedere al timpului şi al
filmării în Istanbul, a fost un film greu. Nu îmi
amintesc acum emoţii aparte. Ştiu că m-a impresionat
foarte mult Zubeyde, doamna care a jucat-o pe mama
din film, care nu era o actriţă profesionistă, nu era o
femeie trecută prin şcoli, era o femeie care s-a născut
la ţară, a avut mulţi copii, a îndurat extrem de multe
greutăţi şi se vedea pe chipul ei că era o femeie extrem
de puternică şi extrem de inteligentă. Îmi amintesc că
pe parcursul filmării, încercând să comunice cu mine
şi cu colegii mei din România, a început să înveţe cu-
vinte în engleză şi deborda prin putere, căldură şi
înţelepciune.

10. Care sunt paşii pentru ca totul să devină un în-
treg armonios în realizarea unui film de o asemenea
anvergură?

Cred că pentru a reuşi să construieşti un film
împlinit, în condiţiile în care trebuie să te confrunţi cu
aversităţi financiare şi de timp, este esenţial să
plănuieşti cât mai bine, să programezi lucrurile, să
încerci să anticipezi problemele şi să încerci să menţii
un spirit bun, o relaţie bună de muncă între oamenii
care participă la film. Cu alte cuvinte, cheia este o
bună planificare, pe de o parte, iar pe de altă parte,
menţinerea unui spirit bun, unei atmosfere de lucru şi
încercarea de a păstra armonia dintre membrii echipei.

11. Cum se raportează imaginea perfectă la întregul
numit ,,film”?

Cred că imaginea este o parte componentă a
unui film, este o parte dintr-un întreg şi atunci nu ar
trebui să aibă un statut autonom faţă de întregul film,
ci este doar unul din componentele limbajului, care
împreună cu celelalte formează un întreg.

12. În cariera dumneavoastră, aţi întâlnit probabil şi
critici. Cum aţi depăşit aceste momente? Este familia
un sprijin?

Da, cred că am întâlnit, am avut critici nega-
tive. Cred că te înveţi cu timpul, câteodată eşti lăudat,
câteodată oamenii, spectatorii sau criticii nu apreciază
ceea ce ai făcut acolo. Nu cred că am luat lucrurile
astea foarte tragic, încât să am nevoie de un sprijin
special. Evident că familia conferă o siguranţă aparte,
dar nu faţă de critici, ci faţă de profesia ce câteodată
îţi cere sacrificii, cum ar fi cantonamentele pe perioade
lungi, sau chiar timpul efectiv pe care trebuie să îl
sacrifici pe perioada filmărilor, pentru că de obicei se
filmează 12 ore pe zi şi 6 zile pe săptămână, ceea ce
înseamnă că ai foarte puţin timp pentru orice în afara
programului de filmare.

13. Dacă aţi putea să vă întoarceţi în timp, ce aţi face
diferit?



În timpul studiului, profesorul meu de clasă,
domnul Florin Mihăilescu, ne spunea că un cadru îl
tragi o singură dată în viaţă, nu contează câte duble ai,
acel lucru este unic în viaţă, conform principiului lui
Thales: “Nu poţi călca de două ori în apa aceluiaşi flu-
viu”. Asta cred că este una din dramele meseriei de di-
rector de imagine. Lucrurile se succed într-un ritm
ameţitor, trebuie să fii acolo, să fii prezent, să dai ce
ai mai bun din tine, iar orice greşeală, orice ezitare, va
rămâne acolo pentru totdeauna. Editorul are timp să
se răzgândească, dacă are o zi proastă, se întoarce
asupra materialului ziua următoare, se mai uită o dată,
se răzgândeşte, deci există o luptă continuă cu tine
însuţi şi cu împrejurările pentru a da tot ce poţi tu mai
bun şi câteodată lucrurile nu ies pe de-a-ntregul cum
ţi-ai fi dorit şi atunci ai vrea să dai timpul înapoi sau
ai vrea să încerci să faci diferit ceva. În plan personal,
nu cred că îmi pun problema în termenii aceştia.

14. Care este genul dumneavoastră de film preferat?
Numiţi filmul preferat.

Nu cred în cinematograful de gen. Am afinităţi
care se îndreaptă mai ales către filmul independent,
din zone şi spaţii geografice diferite. Nu am un film
preferat, fiindcă îmi plac multe filme, dar pot să dau
câteva exemple. Îmi place foarte mult un re-
gizor turc numit Nuri Bilge Ceylan şi „Once
Upon a Time in Anatolya” este un film extra-
ordinar. Îmi place „Lisandra Alonso din Ar-
gentina”, „Vespa”, „My Uncle Boonmee”,
„Peacefully Yours”. Apreciez un regizor
japonez din prima jumătate a secolului XX,
Yasujiro Ozu, care este esenţial pentru cum
mi-am definit eu gusturile, sunt mulţi regizori
care m-au influenţat. Un alt exemplu ar fi
„Close-Up de Abbas Kiarostami”, un film
uimitor, care poate ar avea şanse să devină
filmul meu preferat.

15. Există vreun film pe care nu l-aţi înţeles,
pe care îl detestaţi?

Cred că există multe filme pe care nu

le-am înţeles, oricum e imposibil să înţelegi perfect,
până la capăt un lucru. La un moment dat, l-am
citit pe Umberto Eco, care afirma că există trei
modalităţi de descifrare a unui cod, a unui text
scris, a unui film: extrapolarea, ceea ce înţelege
spectatorul şi ceea ce ar transmite opera într-un
nivel ideal, abstract. Aceste trei nivele nu sunt
niciodată congruente. Concluzionând, sunt multe
lucruri pe care nu le-am înţeles, dar de obicei
asta nu mă face să detest un film. Ceea ce mă
face, însă, să resping un film ar fi atunci când
simt că filmul respectiv nu încearcă cu onestitate
să inteleagă şi să ne transmită destinul uman pe
care îl prezintă, când recurge la prejudecăţi, la
locuri comune, la stereotipuri. Găsesc atunci că
este un demers nesincer şi deranjant.

16. Cât a durat cea mai lungă vizionare? Câte
filme aţi văzut atunci?

Nu cred că ţin minte exact, dar pot confirma
că am văzut mai multe filme într-o zi, poate 3-4, dar
de obicei nu filme foarte bune, pentru că dacă un film
este puternic, îţi trebuie un moment de rememorare
după vizionare în care să îl parcurgi, să îl reiei mental.
În cazul filmelor de divertisment, numărul de episoade
pe care le-am văzut într-o zi creşte considerabil.

17. Numiţi un loc pe care l-aţi văzut într-un film şi
pe care aţi dori să îl vizitaţi.

Cred că Iran din filmele lui Abbas Kiarostami.
Mi-ar plăcea să merg să lucrez acolo.

18. La trecerea dintre ani, care sunt planurile şi
dorinţele pentru 2015?

Cred că îmi doresc ca atunci când se termină
anul acesta, să mă uit în spate şi să simt că am făcut
nişte lucruri care contează şi să fiu mulţumit de mine
însumi. Există mai multe proiecte la care lucrez acum,
poate altele vor apărea pe parcurs, sunt destule planuri.
Sper să le pot realiza pe toate cu bine.

INTERVIURILE
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Au consemnat Diana Dumitrescu și Andreea Cucu.
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