VALORI RECURENTE

Sentimentul că faci parte dintr-un întreg consistent prin ceea ce a devenit
în timp, având o dinamică accelerată a acumulărilor și o însumare de tip recurent
a valorilor deﬁnitorii, poate deveni un impediment serios al oricărei tentative de
„inventar” al „tezaurului” unirist, cu precădere dacă acest lucru se întâmplă
într-un an aniversar.

Un eventual demers evocator al valorilor uniriste are, paradoxal, diﬁcultăți
majore generate ori de incertitudinea că, oricât de multe ai numi, la fel de multe
dintre ele vor ﬁ omise, ori de dimensiunea „ﬁșierului” atașat.

Am putea evoca dimensiuni istorice sau culturale, am putea enumera
personalități marcante ale științei, artelor sau ale sportului, inițiative locale
devenite naționale, domenii întregi de activitate cu repere uniriste devenite borne
în dezvoltarea lor și asta doar pentru a ne convinge încă odată de diﬁcultatea
încercării noastre…

Fără a ne descuraja, trebuie să subliniem că există cuvinte care nu pot lipsi
dintr-o astfel de misiune descriptivă, cuvinte care își găsesc și își deﬁnesc
conținutul exact în alcătuiri cultural-istorice precum cea a liceului Unirea.

DRAGOSTEA de ȚARĂ și de NEAM nu poate ﬁ vorbă goală într-o școală
în care îți ții răsuﬂarea în fața monumentului studenților putneni care au plătit
cu viața prețul întregirii neamului, într-o clădire pe al cărei frontispiciu scrie
UNIREA și într-un loc aproape lipit de cel în care s-au desfășurat lucrările
Comisiei Centrale.

Ne caracterizează ECHILIBRUL pentru că am știut să ne asumăm
TRADIȚIA în egală măsură cu MODERNITATEA, pentru că ne-am cunoscut și
respectat ISTORIA privind mereu spre VIITOR, pentru că am dat dovadă de
REZISTENȚĂ, renăscând mereu mai viguroși!

Tot la noi TOLERANȚA s-a manifestat FĂRĂ COMPROMISURI, UNITATEA
în egală măsură cu DIVERSITATEA și IDENTITATEA cu SPECIFICITATEA.

Am pus preț pe PERFORMANȚĂ fără a distruge CARACTERE, am ales să
oferim RESPONSABILITATE celor care au dorit să și-o asume prin INIȚIATIVE
și, mai ales, le-am oferit LIBERTATEA GÂNDIRII!

Am descoperit sau suntem pe cale să o facem că e obligatoriu să rămânem
egali cu noi înșine și cu valorile pe care ni le asumăm pentru a însemna mereu
mai mult, chiar dacă asta înseamnă o egalitate netranzitivă!
La mulți ani, UNIREA!

prof. Cornel Noana~
“Unirea
directorul Colegiului National
,
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Paginile Revistei Noastre sînt pline, pline de nume strălucite şi strălucitoare pentru spiritualitatea românească, în faţa cărora genunchii se pleacă aproape automat. Dar tema propusă, VALOAREA, este o provocare majoră pentru oricine se doreşte a fi mai mult decât simplu spectator la frămîntările societăţii actuale,
nu numai din România. Voi încerca să nu dau de sminteală cu gândurile şi cuvintele mele.
O vreme în urmă, contrariat de atitudinea societăţii româneşti, a unei părţi a societăţii româneşti, pe
care fie-mi permis să nu o etichetez în vreun fel, agitatoare a ideii că în societatea românească actuală nimic
nu are vreun rost, că e lipsită de valori, nu preţuieşte valoarea şi, ca atare, e lipsită de valoare, publicam în
“Vatra veche” articolul “Nu avem valori?!” Exasperantă era şi, din nenorocire, continuă să fie confuzia ce
bântuie de la revoluţie încoace, ca reacţie, parţial firească, de condamnare a falselor valori promovate de societatea comunistă. Numai debusolarea ar fi putut promova ideea că ar trebui să dăm cu buretele peste istoria
noastră dintre anii 1945 şi 1989. Ca şi cum nu am fi existat! Cu toate relele regimului hitlerist, nimeni nu s-a
gîndit că anii aceia ar trebui scoşi din istoria Germaniei. Perioadele de decădere au valoarea lor pentru istoria
omenirii şi, chiar şi în aceste perioade, se produc valori.
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Valoare şi valori sînt două concepte
care au preocupat lumea de-a lungul istoriei
sale. Nu este deci de mirare prezenţa unui
text intitulat Valori în numerele 3-4, din decembrie 1913 – ianuarie 1914, ale Revistei
Noastre şi nu poate mira pe nimeni continuitatea. Se afirma acolo că valorile „dau
un sens vieţii şi străduinţei noastre, vieţii
unui popor, vieţii omenirii“.
Ce e valoarea, ce înseamnă valoare? Definită lexicografic, valoarea înseamnă suma însuşirilor care ridică un
obiect, fenomen, proces, concept, idee la
rangul de ideal social. Autorul textului din
Revista Noastră avea aşadar dreptate. Preocupările, acţiunile individuale capătă valoare în măsura în care se subordonează
unui ideal social. Societatea este aceea care
consfinţeşte valoarea acţiunilor şi concepţiilor noastre şi individul devine valoare în măsura în
care îşi subordonează acţiunile idealurilor sociale. De
aceea ne raportăm mereu la indivizi deveniţi personalităţi prin promovarea acestor idealuri. Iar spiritualitatea românească nu duce lipsă de astfel de modele.
La sfîrşitul veacului al XVIII-lea, Ienăchiţă
Văcărescu, unul dintre truditorii remarcabili pe ogorul
Măriei-Sale Limba Română, lăsa drept moştenire urmaşilor săi „Creşterea limbii româneşti/ şi-a patriei
cinstire“. Era la începutul epocii de renaştere naţională
a românilor, iar purtătorul ideii şi-ar fi văzut neîmplinit
crezul dacă nu ar fi fost continuat de urmaşi, concretizându-l în două valori, sine quibus non, limba română şi patria românească, şi pretinzându-le să le
crească, să le cinstească.
Pe la jumătatea secolului al XIX-lea apărea în
Bucovina un testament extrem de asemănător ideatic,
testamentul lui Doxachi Hurmuzachi, din care extragem: „Aveţi de împlinit trei datorii mari şi sfinte, pentru care veţi răspunde în faţa lui Dumnezeu, înaintea
oamenilor şi a urmaşilor voştri. Aceste îndatoriri sînt

patria, limba şi biserica“. Erau fixaţi cei trei piloni
pe care trebuia să se sprijine spiritualitatea românească
din Bucovina, ameninţată a-şi pierde identitatea printre celelalte etnii din Imperiul Habsburgic. Pierzânduşi autonomia, Bucovina devenea o provincie oarecare
a imperiului, de aceea bucovinenii vorbeau totdeauna
despre Ţara Bucovinei, pe care o doreau autonomă şi
în bună parte au reuşit. Ţară autonomă, Bucovina avea
dreptul ca, alături de limba germană, limba oficială a
imperiului, să folosească propria limbă în administraţie, în şcoală, în biserică. Aceasta însemna că românii
aveau dreptul la propria biserică, ortodoxă, în condiţiile în care biserica oficială era cea catolică. În cadrul
statului habsburgic, Bucovina rămânea ţară, aşa cum
secole de-a rândul îşi păstraseră statutul de ţări
Cîmpulungul şi Vrancea, autonome în cadrul statului
moldovenesc.
Vrancea avea un fel de autoguvernare, după
legi proprii. Avea drept de veto la mai toate solicitările
domniei şi propriile instituţii de judecată, care pretin-
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deau celor ascultaţi în proces să jure cu brazda de pământ pe cap. Pământul ne girează în toate; din pământ
ne tragem, în pământ ne întoarcem şi nu poate fi minţit.
Pământ şi ţară sînt două cuvinte ce azi par a fi
fără vreo legătură, dar cele spuse despre Vrancea le
pune într-o relaţie foarte strânsă. Cuvântul ţară este
continuatorul lat. terra, care însemna „pământ“, semnificaţie pe care o are şi numele ştiinţific al planetei
Pământ, Terra. De origine latină e şi cuvântul pământ;
pavimentum însemna însă „loc netezit, pardoseală“,
semnificaţie păstrată până astăzi în expresia drum de
pământ. Astăzi însă, cele două cuvinte nu sînt în relaţie
sinonimică, dar modul oamenilor de a privi cele două
realităţi le pune într-o relaţia foarte strânsă.
În cele două testamente amintite mai sus se
vorbeşte despre patrie, cuvânt relativ nou, prima atestare fiind în Biblia din 1688. Acest cuvânt îl înlocuieşte, în anumite contexte, pe ţară, dezvoltând şi
semnificaţii proprii. În enunţul Patria mea este limba
română nu e loc pentru ţară; patrie e, aici, un teritoriu
virtual, iar ţară nu se poate rupe nicicum de concret,
raportându-se mereu la pământ. Orice semnificaţii ar
dezvolta, oricât de înălţătoare, ţară va purta mereu
greutatea pământului, căci ţara noastră este pământul
nostru, fără vreo legătură cu posesia. În ambele expresii relaţia este de apartenenţă, complet diferită de cea
a posesiei; posesia este univocă, pe când apartenenţa
este biunivocă. Pământul nostru şi ţara noastră spun
că pământul şi ţara ne aparţin numai şi numai în măsura în care noi le aparţinem.
Este viziunea pe care ne-o comunică George
Coşbuc: Pământul nostru-i scump şi sfânt,/Că el ni-e
leagăn şi mormânt. Sîntem legaţi de pământ prin naştere şi prin moarte, în nesfârşitul şir al generaţiilor,
încă de pe vremea lui Burebista, craiul nostru cel de
demult; ba şi mai de mult încă. Aici s-au îngropat
mereu/ Ai mei şi-o să mă-ngrop şi eu, ca garanţie că
şirul generaţiilor nu se va rupe.
În anul când Doxachi Hurmuzachi făcea public
testamentul amintit, Vasile Alecsandri publica, pe foi
volante, poezia Moldova în 1857. Adresat antiunioniştilor, consideraţi trădători de ţară, care „cu-a voastre
mîne/ Mormîntul ţării l-aţi pregătit“, manifestul cuprindea, poate, unul dintre cele mai cumplite blesteme:
„Copii să n-aveţi de sărutat! / Să n-aveţi nume, să nu
aveţi ţară, / Aici să n-aveţi loc de-ngropat“.
Pămîntul nostru, cu care ajungem să ne identificăm, trebuie iubit şi respectat, apărat de oricine şi de
orice dacă vrem să fim iubiţi şi respectaţi, să trăim cum
ne-am fi dorit, liberi şi apăraţi, aşa cum cerea Decebal:
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„de-ar veni cel sfînt/ Zamolxe, c-un întreg popor/ Pe
zei, i-am întreba ce vor?/ şi nu le-am da nici lor pământ,/ Căci ei au cerul lor” şi aşa a fost de-a lungul
vremurilor, în apele ce udă pământul adunându-se lacrimile aparţinătorilor.
Celor tentaţi să vadă aici pornirea românilor
împotriva străinilor le vom aminti răspunsul unui şef
de trib indian dat preşedintelui SUA Francklin Pierce
la propunerea acestuia de a-şi vinde moşiile: „Morţii
oamenilor albi îşi uită locurile unde s-au născut atunci
când se duc să se plimbe printre stele. Morţii noştri nu
uită niciodată această glie minunată, deoarece ea este
mama omului roşu […]. Pământul acesta e sfânt pentru noi. Apa aceasta scânteietoare, care curge în pâraie
şi râuri, nu este numai apă, ci sângele străbunilor noştri
[…]. Murmurul ei este vocea tatălui meu […]. Noi
ştim că omul alb nu ne înţelege datinile. Pentru el o
bucată de pământ seamănă cu oricare alta, deoarece el
este un străin care vine noaptea şi smulge pământului
cele ce-i sînt de trebuinţă. Pământul nu este pentru el
fratele, ci duşmanul său şi, după ce l-a cucerit, se duce.
El părăseşte pământul străbunilor săi fără nici o mustrare de cuget. El socoate că mama sa – glia şi fratele
său – cerul sînt lucruri ca oricare altele, de cumpărat,
de jefuit, de vândut, ca nişte oi sau ca nişte perle scânteietoare. Poftele lor vor devora pământul şi nu vor
lăsa în urmă decât pustiul“.
Celor tentaţi să creadă că această atitudine este
învechită, autarhică, le-aş aminti protestele din ultimii
ani de la Roşia Montană sau de la Pungeşti, pentru
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apărarea pământului, proteste determinate nu de faptul
că exploratorii şi posibilii exploatatori ai avuţiilor pământului erau străini, ci pentru că urmările smulgerii
avuţiilor pământului l-ar fi putut pustii.
Ţara nu poate fi concepută altfel decât ca un
spaţiu însufleţit, spiritualizat, cu oamenii ce-i aparţin
şi cărora le aparţine; s-a raportat la oameni şi oamenii
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s-au raportat la ţară. Cuvântul românie desemnează totalitatea oamenilor de origine română. Aceasta este
semnificaţia cuvântului în titlul poeziei Deşteptarea
României, îndemn la redeşteptarea spirituală a românimii, nu a statului numit România. Ar fi ilogic. Dacă
cineva ar spune azi Deşteaptă-te, Românie, formularea
ar fi corectă, căci s-ar adresa sufletului ţării numită România, oamenilor ei, nu statului cu acest nume. Locuitorii trăitori în afara frontierelor satului român se
raportează la ţara lor nu prin cuvântul România, ci prin
cuvântul Ţară, pe care bunii cunoscători ai ortografiei
îl scriu, în astfel de situaţii, cu majusculă, pentru valoarea simbolică pe care o dezvoltă, ca şi în titlul poeziei menţionate. Ei aparţin Ţării, aparţin României,
românimii, care, deci, nu se opreşte la frontierele statului România, nu e un spaţiu geografic, ci unul virtual. Ei vin în Ţară, căreia îi aparţin oricum, nu prin
teritoriu, ci prin tradiţii, care cuprind, înainte de toate,
limba, cel mai statornic component al tradiţiilor noas-
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tre, din moment ce este definită genealogic ca limba
latină folosită în mod neîntrerupt în partea orientală a
Imperiului Roman de la ocuparea Daciei de către romani, până astăzi. Folosirea numelui ţării i-ar face să
se simtă cumva străini, ca şi atunci când mergând la
mama ar trebui să-i pronunţe numele.
S-a mai afirmat că schimbarea limbii înseamnă
şi schimbarea vorbitorilor ei; despre poporul român
s-a putut vorbi numai după ce limba română a devenit
altă realitate decât limba latină. Nu e un joc de cuvinte.
În definiţia de mai sus limba română era privită ca o
continuatoare a limbii latine, dar, aşa cum românii sînt
nu romani, ci continuatori ai romanilor, limba română,
continuatoare a limbii latine, este o altă entitate.
Exemple de acest fel putem găsi în viaţa de toate zilele.
Natura relaţiei dintre limbă şi vorbitorii ei a
fost prinsă în cuvinte de profesorul cernăuţean Aron
Pumnul, într-un articol publicat în revista Bucovina la
1850: „Poporul este trupul naţiunii, iar limba este sufletul ei. Pentru aceea, precum trupul fără suflet e
mort, aşa e moartă naţiunea fără limbă. Naţionalitatea
este dumnezeiescul, eternul, înnăscutul şi neînstrăinabilul drept de a-şi întrebuinţa limba în toate trebuinţele
vieţii“. Afirmaţia că naţiunea fără limbă e moartă nu e
nici gratuită, nici exagerată; în anul 1898 se stingea
din viaţă Tuone Udina, ultimul vorbitor al limbii dalmate. O dată cu el dispăreau din istorie poporul dalmat
şi limba dalmată.
Sînt explicabile în aceste condiţii eforturile
unor colectivităţi ce-şi vedeau existenţa ameninţată să
îşi ia măsuri de apărare, măsuri care, în conştiinţa lor,
priveau drepturile şi libertăţile lor, fără să constituie
ameninţare pentru alţii. Iar experienţa socială a arătat
că păstrarea tradiţiilor nu se face de la sine, impunând,
nu rareori, implicare şi chiar suferinţe. Spune o doină
bucovineană: „Doamne, dac-ar fi vreodată/ Să venim
la judecată,/ Să ne mai ierţi din păcate,/ Că le-am ispăşit pe toate// […] Am pierdut tot ce ne-ai dat/ Numai
limba ne-am păstrat.// Dacă şi limba le-am da,/
Doamne, cum ne-om mai ruga?/ C-acel ce ne ocroteşte/ ştie numai româneşte“.
Încercării aromânilor de la începutul secolului
al XX-lea de a-şi folosi limba în biserică şi în şcoală
se explică tocmai prin faptul că, în păstrarea identităţii
lor etnice limba avea un rol hotărîtor. În acest climat a
apărut poezia lui Constantin Belimace Dimăndarea
părintească, Marseillaise-a aromânilor, cum a fost
considerată: „Cine-şi lasă limba lui/ Arză-l para focului,/ Să se zbată viu, pe loc/ şi să-i ardă limba-n foc./
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şi în vatra părintească/ Prunci să nu şi-i fericească,/
Nunţi să nu le deie sorţii,/ Să nu-şi legene nepoţii“.
Mişcarea a fost însă înăbuşită în sânge, iar concluzia
cercetătorului german Max Demeter Peyfuss, că,
„dacă nu ar fi existat o mişcare naţională, aromânii ar
fi fost scutiţi de teroare şi de emigrare; ar fi fost absorbiţi, pe nesimţite, de lumea greacă“ este nu numai
antiaromânească, ci antiumană. S-ar fi întâmplat cu
aromânii ce se întâmplase cu dalmaţii şi cu alte populaţii, despre a căror existenţă vorbesc limbi dispărute.
Cea de a treia valoare din amintitul testament
era biserica, a cărei contribuţie la dezvoltarea spirituală a omenirii nu poate fi pusă de nimeni la îndoială.
Latinescul băsĭlĭca, pe care îl continuă rom. biserică,
se formase de la Basileus, reprezentatul puterii pământene, dar şi divine; totul se afla sub autoritatea bisericii.
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Iar de-a lungul timpului sub autoritatea bisericii a fost
nu numai viaţa religioasă, întreaga viaţă spirituală a
societăţii şi uneori chiar cea materială. Este suficient
să ne amintim că dezvoltarea culturală a românilor a
fost de-a lungul timpului sub oblăduirea bisericii, că
primele şcoli de la noi au funcţionat în mînăstiri şi biserici, că şcoala Ardeleană, reprezentată în primul
rând de preoţi, a avut o contribuţie esenţială la deşteptarea conştiinţei naţionale a românilor etc. Chiar dacă
nu toţi românii au fost sau sînt ortodocşi, biserica a
ţinut ridicat steagul naţional, contribuind la păstrarea
identităţii naţionale, chiar cu preţul unor compromisuri. Biserica română greco-catolică a apărut, prin rupere de biserica ortodoxă, tocmai din nevoia apărării
drepturilor şi libertăţilor românilor în lumea catolică,
în ciuda faptului că uneori apropierea de catolicism a
fost considerată de ortodocşi primul pas spre desnaţionalizare. Din modul cum au fost îndeplinite aceste
misiuni ale reprezentanţilor bisericii au izvorât elogiile, dar şi criticile la adresa bisericii. Putem să nu
fim de acord cu unele principii ale bisericii şi, mai
ales, cu norme promovate de reprezentanţii bisericii,
dar aceasta nu înseamnă negarea rolului acestei instituţii şi a celor mai de seamă reprezentanţi ai ei în evoluţia societăţii. Nenumăraţii martiri pe care biserica i-a
dat au reprezentat valori ale credinţei şi au devenit valori ale societăţii româneşti. E suficient să-l amintim
aici pe Constantin Brîncoveanu.
Ţara, limba, biserica sînt valori confirmate de
evoluţia societăţii; fără ele evoluţia societăţii ar fi de
neconceput. Fără ţară, individul ar fi lipsit de apărare
în faţa tuturor vicisitudinilor; fără limbă comunităţile
nu ar exista, limba fiind cel mai puternic mijloc de coeziune socială, şi experienţa umană nu s-ar putea
transmite de la o generaţie la alta; fără biserică societatea ar fi lipsită de norme morale, care guvernează
convieţuirea. Aceste valori nu se dobândesc prin ereditate, sînt rezultatul educaţiei pe care oamenii o primesc, pe care şcoala le impune, şcoala – instituţie şi
şcoala vieţii. Importanţa şcolii vieţii nu e de contestat,
dar, spre deosebire de aceasta, instituţia şcolară dispune de un sistem de factori ce acţionează articulat şi
responsabil pentru promovarea valorilor, subordonate
ideii de valoare, ceea ce impune din capul locului cultivarea judecăţii de valoare, înţeleasă ca ansamblu coerent de principii şi norme ce conduc la formarea unei
opinii, a unei idei, a unei teorii rezultate din analiza şi
interpretarea realităţii. Judecata de valoare elimină sau
limitează arbitrarul şi subiectivismul, subordonând
particularul generalului, concretul – abstractului.
Vom ilustra afirmaţia cu o altă valoare, frumosul, poate cea mai subiectivă, căci se spune nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie. Această
formulare ar exclude definirea realităţii denumite, dar,
dincolo de subiectivism, frumosul reclamă armonie
între elementele componente ale unui întreg. O astfel
de armonie avea în vedere Immanuel Kant când
afirma: „Două lucruri umplu sufletul de o admiraţie şi
o veneraţie mereu crescândă […]: cerul înstelat de deasupra mea şi legea morală din mine“. Această armonie conduce la lărgirea conceptului frumos, aplicându-l
în viaţa morală şi suprapunându-l peste bine: E frumos
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cum gândeşti!
Este perspectiva pe care o deschide şcoala, supunând întreaga realitate aceloraşi judecăţi de valoare,
coroborându-le şi scutindu-le de contradicţii. Dar lucrul cel mai important e că şcoala stabileşte, prin
obiectivele sale, priorităţi, pentru ea şi pentru societate. „Cea dintâi datorie a şcolii, care trece înaintea oricărei alteia, este de a forma buni cetăţeni, şi cea dintâi
condiţie pentru cineva pentru a fi bun cetăţean este de
a-şi iubi ţara fără rezerve şi de a avea încredere nemărginită în viitorul ei“. Iată valorile cele mai de seamă
pe care, în viziunea lui Spiru Haret, întemeietorul şcolii româneşti moderne, trebuia să le cultive şcoala,
pentru ca ea însăşi să fie valoroasă, să fie armonizată
social. Nu integrată, armonizată! Numai astfel poate
forma oameni armonizaţi social, aparţinând unei societăţi pe care o simt aparţinându-le.
Pare o viziune idealistă, dar nu e. Cum altfel
ar putea fi interpretată mulţimea de pe stadionul Stade
de France cântând Marseillese-a şi agitând tricolorul
francez după atentatul din 13 noiembrie? Se simţea
astfel apărată şi se angaja să apere cele două simboluri.
Cum altfel ar putea fi interpretată mişcarea de după
dezastrul de la clubul Colectiv, nume plin de sugestii,
decât apartenenţa la o ţară care, simţeau participanţii,
nu le mai aparţinea. Voiau altfel de ţară, „o ţară ca
afară“, strigau ei, cu apartenenţă biunivocă şi respect
reciproc. „Respectă-mă, dacă vrei să fii respectat“,
cum zice o veche vorbă românească are şi opusul său,
care conduce la aceeaşi idee: „ca să fii respectat, respectă“, ca şi „cine respectă se respectă“. Valoarea se
impune prin sine, prin atitudinea şi respectul faţă de
celelalte valori, nu prin mijloace coercitive. Şcoala se
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va impune cu adevărat, va fi cu adevărat valoroasă,
când va accepta valoarea tuturor celor implicaţi în sistem şi fiecare element al sistemului va recunoaşte valoarea celorlalţi, când se va înţelege că vina pentru
funcţionarea necorespunzătoare a sistemului nu poate
fi pusă doar pe seama unuia.
Ţară, limbă, biserică, pe care le consideram
mai înainte valori, sînt valori în măsura în care se armonizează cu celelalte valori. Contradicţia dintre naţional şi european este aparentă, ca şi cea dintre
naţional şi universal. Spunea cândva Eminescu: „individul e osândit prin timp şi spaţiu de a lucra pentru
acea singură parte căreia îi aparţine. În zadar ar încerca
chiar de a lucra deodată pentru toată omenirea – e legat
prin lanţuri nedesfăcute de grupa de oameni în care
s-a născut“. Opoziţia aceasta ne-ar întoarce la formula
impusă cândva artei, naţională în formă, socialistă în
conţinut. Ca să parafrazăm spusele unui poet, vom
spune că durerea omenească-i mult prea mare şi nu o
poate cuprinde toată nici un cântec; durerea generală
a omenirii îmbracă aspecte dintre cele mai diferite,
după oameni şi locuri şi numai oamenii acelor locuri
pot contribui la înţelegerea generală a durerii, a facto-
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valoarea

valori naționale

rilor producători de durere. Între fluierul românesc şi
cimpoiul scoţian nu există contradicţie şi fiecare îşi
poate avea locul în concertul european. Mioritismul
nostru, luat de unii în băşcălie (iertaţi cuvântul, dar
băşcălia, ca atitudine ireverenţioasă, nu am inventat-o
eu şi nu vreau să-i găsesc un sinonim!), nu e antieuropean; e doar una dintre faţetele poliedrului menit să
înfăţişeze spiritualitatea românească şi care ar trebui
să se regăsească şi în spiritualitatea europeană, ca una
dintre atitudinile acestui spaţiu, românesc şi european.
A fi european nu înseamnă deloc a fi neromânesc, cum
nici român nu se opune lui european. Este raportul dintre sistem şi componentele lui, în intercondiţionare.
Eliminarea unui component al sistemului îl poate face
mai funcţional, dar va fi şi mai sărac. Eminescu întregeşte spiritualitatea românească, îi aparţine, aşa cum
aparţine şi spiritualităţii europene şi universale.
Stimată colegă, mi-am propus să vorbesc despre valori, nu despre pretinsele valori, VIP-urile afirmate cu ostentaţie prin diferite căi de societatea
actuală. Boala aceasta e nu numai la noi. Valorile sînt
nu de o zi sau două; ele sînt, într-un prezent etern, regenerându-se, redefinindu-se, iar strălucirea nu înseamnă umbrirea altor valori, ci, dimpotrivă. Ca în
povestea cu negustorul care admira armonia unui inel
cu mâna care îl proba; de mult aştepta inelul acesta o
mână pe măsură. Procesul de armonizare a culturii
noastre cu cea europeană a început de mult, iar cel de
grafica: Teodora Olaru
armonizare a întregii societăţi e în desfăşurare şi vom
fi europeni, cu sau fără consfinţirea unora sau a altora. 4
Îmi place să cred însă că, în egală măsură, vom rămâne Textul s-a bucurat de mai multe transpuneri în limba română literară; am preferat-o pe cea a lui Kira Iorgoveanu,
români! Doar astfel vom putea dăinui.
NOTE BIBLIOGRAFICE:
Nu cred să fi cunoscut Coşbuc vorbele acestui şef de trib
când scria, în poezia Noi vrem pământ: „Voi ce-aveţi îngropat aici?/ Voi grîu! Dar noi strămoşi şi taţi,/ Noi mame
şi surori şi fraţi“.
2
După Ioan Grigorescu, Dilema americană. Spectacolul
lumii, II, Editura Cartea românească, Bucureşti, 1981, p.
221-222.
3
Faptul că în prima parte a secolului al XIX-lea, „lumea
bună“ din Bucovina începuse a folosi doar limba germană
sau limba polonă a fost considerat de spiritele luminate
„cel mai mare pericol ca amintirile româneşti să se stingă
cu desăvîrşire şi conştiinţa naţională să amorţească pe
vecie“ (Ioan G. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiune şi
istorie şi amintiri din viaţa autorului, Cernăuţi, 1899,
p.149-150.
1
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el însuşi aromân.
Merită toată atenţia interesul manifestat de Revista noastră
de la acea vreme pentru informarea cititorilor cu situaţia
dramatică a aromânilor.
6
Max Demeter Pfeyfuss, Chestiunea aromânească. Evoluţia
ei de la origini pînă la pacea de la Bucureşti (1913), şi poziţia Austro-Ungariei, Editura enciclopedică, Bucureşti,
1994, p. 120.
7
Este nevoie să se facă delimitare între biserică ca instituţie
şi slujitorii acestei instituţii, realităţi care uneori se confundă.
8
Enunţul este inscripţionat pe capela din Königsberg
(Kaliningrad), unde Kant îşi doarme somnul de veci.
9
După M. Eminescu, Poezii, II, Editura Minerva, Bucureşti,
1982, p. 316.
10
Iar atitudinea antiromânească, manifestată chiar de unii
români care cred că astfel ei vor fi mai lesne acceptaţi ca
europeni, e nu numai condamnabilă, ci ridicolă.
5
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M-am născut în România
şi sunt român
ESEU

Alexandru Burgă

Mă numesc Burgă Alexandru şi de aproape trei luni studiez în Anglia, mai precis în Liverpool. În cei
aproape 20 de ani ai mei nu m-am considerat niciodată un naţionalist. Nu am văzut niciodată ceva special la
poporul român sau România. La fel ca mulţi alţii sunt critic şi ironic faţă de ţara mea şi nu o consider o „minune a lumii”. M-am amuzat mereu pe seama drumurilor noastre, politicienilor noştri sau a sistemului nostru
educaţional. Citându-l pe Emil Cioran: „Românul îşi zeflemiseşte propria lui condiţie şi se risipeşte într-o autoironie facilă şi sterilă”. Nu am crezut că am ceva în comun cu această lume pe care am văzut-o adesea ca
stranie. Totuşi oricât de detaşat ai crede că eşti de originile tale, există momente care îţi arată adevărata faţă
a lucrurilor. Pentru mine un astfel de moment a fost când am aflat că o mare parte din englezi cred că România
a fost în URSS şi că limba noastră este rusa. Cu toată detaşarea mea aparentă, m-am simţit jignit. Ceva în
ideea că istoria ţării în care am copilărit, în care m-am dezvoltat şi în care mi-am trăit cea mai mare parte din
viaţă nu este măcar la un nivel minim cunoscută într-o lume care se autoproclamă solidară m-a atins. Sunt lucruri pe care nu le poţi înţelege fără să fii expus la ele. O să încerc să evit pe cât posibil clişeele pe care şi eu
le-am întâlnit de atâtea ori citind despre viaţa printre străini, încercând astfel să prezint aspecte şi valori ce
nu sunt prea des confruntate în articole asemănătoare.

Românii pe care i-am întâlnit aici
par a se fi resemnat, par a fi acceptat că
suntem doar o umbră, doar o ceaţă în viziunea lumii occidentale şi încearcă să se
amestece cât mai bine în mulţime. Aud de
multe ori români povestind lucruri exagerate despre acasă, în încercări de a se distanţa în ochii celor de aici cât mai mult de
ţara natală. Poveşti despre cât de mult se
fură, despre oameni inculţi sunt standardul pentru o astfel de „manevră”, prin calomnierea ţării din care au plecat către
Occident, accentuând pe cât posibil ideea
că ei sunt diferiţi. Mesajul dureros pe care
încep astfel să îl înţeleg de la compatrioţii
mei este simplu: „deşi m-am născut în
România, eu nu sunt român, eu sunt ca
voi”. Acesta e mesajul transmis cu disperare către vestici. Iniţial am vrut să scriu
despre păstrarea valorilor româneşti printre străini, dar pentru că nu dispun de „patriotismul”
necesar, cred că un subiect mult mai bun de abordat ar
fi contrastul dintre acestea şi cel englez.
Cred că un mare eşec al sistemului educaţional
românesc este că adesea nu reuşeşte să insufle o conştiinţă istorică elevilor. Şi acest lucru nu este neapărat
o vină a sistemului în sine, ci a părinţilor, a televiziunilor, poate chiar a profesorilor. Problema vine din faptul că la noi toţi au o părere, dacă ar exista o economie
a opiniilor am fi cea mai mare putere mondială. Elevul
român este expus constant la astfel de păreri, idei, credinţe ale unor persoane fără nicio expertiză în domeniu
şi astfel forţat din mai multe direcţii să îşi adopte o părere proprie cu mult înainte să fi cunoscut şi absorbit
toate informaţiile necesare pentru acest lucru. O astfel
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de părere, formată la o vârstă fragedă, este extrem de
greu de schimbat cu trecerea timpului. O astfel de părere încetineşte procesul de învăţare şi îl opreşte pe
elev din a accepta toate adevărurile, reuşitele, dar şi
neajunsurile acestei ţări. Sunt extrem de multe astfel
de păreri „propagandiste”, unele comuniste, unele pesimiste, altele ultra-naţionaliste, dar problema nu vine
din existenţa lor, ci din existenţa lor în medii nepotrivite. Astfel se creează un popor de oameni care sunt
convinşi că ştiu răspunsul la toate problemele lui, neavând însă o înţelegere aprofundată a istoriei sale.
Aceste lucruri sunt uşor de remarcat, nu cred că poţi
trăi o zi în România fără să auzi măcar vreo zece astfel
de păreri extremiste. Şi asta mă duce la următoarea
mea idee.
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valoarea

a fi român

România este o ţară a extremelor. Undeva în
istorie am adoptat această ideologie lipsită de un punct
median, lipsită de echilibru, în care simţul valorilor se
schimbă total la intervale de timp. Suntem ori creştini
devotaţi ori atei anti-religie, milionari sau săraci lipiţi
pământului, genii sau analfabeţi, comunişti resemnaţi
sau revoluţionari democratici. Undeva în conştiinţa
noastră e un gol, o ruptură. Emil Cioran vorbeşte despre adamismul poporului român, despre inevitabilul
joc al extremelor. Românul îşi demonizează adversarul, nu există repere pozitive în acţiunile acestuia, tot
ce a fost făcut în trecut e greşit, trebuie să o ia de la
capăt. De aici porneşte un ciclu dureros ce se metamorfozează printr-un comunism extrem de dur, ce îşi
are apogeul prin foame şi frig, ca apoi să sară spre cealaltă extremă, sacrificiul pentru libertate, războiul
civil. Omul mediocru, ideile mediocre nu au loc în societatea românească. Românul îşi stabileşte scopuri
extrem de ambiţioase apoi tinde spre limita opusă
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odată ce acestea nu sunt atinse. Avem pe de o parte
licee care pregătesc vârfuri, viitori studenţi, iar pe de
altă parte licee doar în nume, instituţii care nu au nicio
utilizare practică, în care elevii doar speră să îşi ia o
diplomă de zece clase.
Intrarea culturii occidentale în România imediat după ’89 a accentuat şi mai tare acest extremism.
Rezultatul acestor influenţe, cum ar fi cinematografia
americană, este adoptarea răspândită a unor idealuri
capitaliste dezrădăcinate de realitate, în care fiecare
om are un destin special, în care fiecare om poate fi un
miliardar, un artist, poet, boem, politician, sportiv, în
care destinul unui om este complet maleabil în funcţie
de acţiuni. În şcoală, atât cât şi în restul straturilor sociale, e promovat un individualism aparte, tot al extremelor. Se acceptă ideea că poziţia socială a individului
e stabilită de propriile alegeri, de propriile puteri. Toată
generaţia tânără începe din această idee să alerge după
recunoaştere, unii învaţă matematică până ajung la
olimpiade internaţionale, alţii muncesc pe rupte în alte
ţări până îşi cumpără o maşină şi o casă frumoasă la
care se întorc de două ori pe an, alţii fură din banii publici şi trăiesc în celebritate până sunt prinşi, însă toate
astea pornesc din aceeaşi disperare existenţială a clasei
sociale mijlocii din România. De aici porneşte şi mesianismul poporului, în care este nevoie de o clasa politică adevărată, necoruptă pentru rebalansarea ţării.
Eu cred în educarea maselor, nu în educarea vârfurilor.
Cred că schimbarea într-o ţară ca România nu vine
prin o mie de genii la conducere, ci prin zece milioane
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de mediocrii educaţi cum trebuie. Aici pot vorbi despre
o diferenţa uşor de observat în Anglia. Oamenii nu au
acelaşi spirit individualist. Abordarea vieţii de către
englezi este una mult mai utilitară, omul mediocru este
standardul, iar vârfuri sunt doar cei ce ţintesc acest
lucru în mod special. Dacă la noi orele suplimentare
sunt pentru olimpici, aici orele suplimentare sunt pentru cei care au probleme cu materialul, pentru cei sub
medie. Idealul lor este să îi aducă pe toţi pe aceeaşi
linie de plutire, nu de a-i remarca pe cei ce sunt mult
peste aceasta. Şi deşi pentru noi asta sună greşit, sună
incorect, tocmai din cauza ideilor meritocraţiei americane ce ne-a fost indusă atât de proeminent, sunt de
părere că pentru societate această abordare este mult
mai benefică. Dacă în idealul româno-american orice
om este special în felul lui, în realitatea lumii în care
trăim peste 80% din oameni sunt mediocrii pe domeniul la care se pricep cel mai mult. Iar dacă la noi în
ţară se observă destul de bine această competiţie
acerbă spre succes, aici studentul român iese clar în
evidenţă prin mentalitate. El este mult mai competitiv,
ironic faţă de cei sub nivelul sau, dar totuşi jenat de
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originile lui. Din asta porneşte mitul „elevului român
ce face ravagii în străinătate”, al „elevului român ce
dă clasă străinilor”. Într-adevăr, o mare parte din românii ce ajung aici reuşesc să facă performanţă, reuşesc să se afirme, tocmai datorită competitivităţii
căpătate în şcoala românească.
Elevii englezi sunt mult mai relaxaţi, mult mai
rezistenţi la muncă grea, preferă acest standard mediocru, iar acest lucru le dă românilor un mare avantaj
în sistemul universitar. Aceasta cred eu că este cea mai
mare victorie a sistemului educaţional românesc, maturizarea elevilor şi antrenarea rezistenţei mintale a
acestora. Englezii îşi aleg doar trei materii pe care le
fac pe timpul liceului. Noi avem mult mai multe şi
după patru ani de învăţat pentru teme şi examene care
nu ne fac neapărat plăcere suntem pregătiţi pentru
viaţa de adult compusă tocmai din astfel de datorii antipatice mult mai bine decât elevii englezi.
În încheiere vreau să menţionez că România
este foarte departe de o ţară occidentală, dar acest
lucru nu ar trebui să fie un motiv de ruşine pentru noi,
nu tot ce am făcut până acum e rău, există totuşi multe
valori pe care noi le înţelegem mult mai bine decât occidentul, dar ideologia aceasta a extremelor nu ne face
cinste şi nu ne permite să ajungem la un nivel decent
în lume. Nu trebuie să adoptăm toate practicile și valorile lor, însă o parte din ele ne-ar fi foarte de folos.
Suntem mult prea auto-ironici şi preţuim prea multe
valori senzaţionaliste şi ne lipseşte totuşi un spirit naţional curent, măcar până la punctul în care ne abţinem
de la a ne defăima ţara în faţa altor naţiuni. Poate am
părut prea critic sau prea pesimist pentru un articol de
genul acesta, dar ce am vrut să transmit e că depărtarea
aceasta forţată a individului de consecinţele istorice
ale ţării este o ciumă, o nouă extremă, poporul este
format din oameni în primul rând, iar noi suntem oamenii. Până majoritatea nu scapă de aceste aroganţe
de superioritate, nu va putea niciodată accepta istoria
noastră, iar fără să o accepte nu va reuşi niciodată să
o împiedice din a se repeta. Vreau să închei prin încă
un citat din Emil Cioran, care cred eu că transmite
mult mai bine sentimentul pe care am vrut să-l induc
cu acest text: “Suntem un neam care-am ieşit din văgăuni, din munţi şi din văi. Am privit cerul din umbră
şi-am stat drepţi în întuneric. Ne-am răcorit o mie de
ani. De aceea numai febra ne mai poate scăpa... Când
va ridica ţăranul român capul sus? În jos am privit de
când ne-am născut.”
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Vasile Chiper

Mitul Personal

valoarea

mitul personal

Motto: „Fiecare a intrat în Pădurea Aventurilor prin locul pe care şi l-a ales singur,
unde era mai întunecos şi nu exista nicio potecă.” (La Queste del Saint Graal – călugăr anonim
din sec. XIII)

Î

n cartea sa, „Vise, amintiri, reflexe”, Carl
Gustav Jung relatează următoarele – terminase de redactat o altă carte, „Simbolurile transformării”, în care analiza simbolurile mitice
din diverse mitologii ale lumii şi găsise nişte potriviri
cu sistemul de simboluri care apar în vise, cu toată activitatea onirică inconştientă, dar avea un sentiment
de inadecvare. Nu prea îi folosea ceea ce descoperise
el în „Simbolurile transformării” în activitatea lui
profesională – căci el era un medic psihiatru care se
ocupa de psihotici, de nişte bolnavi mai speciali. Din
punctul ăsta de vedere ar trebui să facem o distincţie.
Pe de o parte, psihoticul este un tip care nu este utilizabil social, care trebuie băgat în sanatoriul respectiv.
Pe de altă parte, există nevroticul, adică acea persoană
care poate funcţiona în lumea reală, dar e tulburat de
o relaţie inadecvată cu inconştientul personal. Evident
că mai există şi oameni normali, cei echilibraţi.
C.G. Jung s-a ocupat de studierea delirurilor
psihoticilor, ale bolnavilor incurabili şi a constat că
simbolurile care apăreau în delirurile acestor nefericiţi
se potriveau perfect pe ceea ce descoperise el în mitologie. Cu alte cuvinte, vechile mituri ale tuturor popoarelor, miturile recurente, apar în delirul bolnavilor
psihici. Mai mult decât atât, începe să verifice dacă nu
cumva şi nevroticii au acelaşi lucru şi constată că şi
ei sunt influenţaţi de miturile ancestrale, iar până la
urmă, verifică şi asupra oamenilor echilibraţi, normali.
Constată că şi aceştia trăiesc, funcţionează pe baza
unor mitologii. Atunci C.G. Jung îşi pune întrebarea:
Care este mitologia care mă animă pe mine? Care este
mitul meu personal? Conform cărui mit funcţionez în
lumea asta? Se interoghează asupra acestui lucru şi
realizează că nu prea poate să-l explice.
Acum trebuie să punem o problemă: pot trăi
în lumea asta animat de un mit, condus de un mit personal sau colectiv, sau pot, dimpotrivă, să funcţionez
fără unul? Din perspectiva asta putem face distincţia:
omul care are în spatele său un mit, o mitologie e capabil să reziste la cele mai cumplite şocuri, deziluzii,
disperări, probleme existenţiale ş.a.m.d.
Şi dau ca exemplu cartea lui Iov. Iov a fost un
profet, un personaj care se află într-o stare de imposibil; Dumnezeu şi Diavolul pun un pariu pe capul lui.
Dumnezeu pariază că Iov rămâne credincios, Diavolul
încearcă să îi zdruncine credinţa. Şi atunci Dumnezeu
acceptă provocarea Diavolului: „Dă-mi-l mie pe mână
ca să vezi cum o să îl fac să se dezică de credinţă.” Şi
Dumnezeu îl lasă să îi facă lui Iov toate necazurile, cu
o condiţie – să nu se atingă de viaţa lui, să nu-l ucidă.
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Şi Iov este supus la tot felul de situaţii inimaginabile,
greu de suportat. Întâi îi dispare averea, i se risipesc
toate bunurile, îi arde casa, îi mor copiii, nevasta îl părăseşte, iar el ajunge bolnav de lepră, pe o grămadă de
gunoi, clamând tot timpul „Domnul a dat, Domnul a
luat! Fie numele Domnului binecuvântat!” În cele din
urmă au loc nişte discuţii filosofice între Iov şi prietenii săi asupra vinovăţiei omului, el se consideră integru, nevinovat, iar prietenii îi pun probleme asupra
atitudinii lui Dumnezeu în raport cu Iov. Dar Iov rămâne neclintit în chestia asta. El avea o mitologie. Finalul îl ştiţi: Iov este recompensat, îi reapar copiii,
nevasta se întoarce ispăşită şi iubitoare, averea i se reface şi trăieşte până la adânci bătrâneţi când a dat ortul
popii.

grafica: Andreea Preda

E clar. Povestea lui Iov ne arată nouă că există
oameni care funcţionează pe baza unui mit, a unei mitologii personale sau colective, şi că acest mit îi ajută
să supravieţuiască şi să treacă prin toate necazurile.
Dar există şi oameni care nu funcţionează pe baza unui
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mit, adică indivizi pentru care nu funcţionează mitologiile cunoscute (creştinismul, budismul etc.). Se formează persoanele cu preocupări intelectuale
(studenţii, profesorii din colegii, indivizii cu o anumită
cultură, dar nu prea profundă) care formează ceea ce
ruşii numesc inteligentia, oameni care sunt extrem de
vulnerabili la această situaţie existenţială când le lipseşte în viaţa lor sprijinul unui mit. Mai există, sau au
existat mai mult în secolul XIX, şi persoane pe care
le critică Kierkegaard, filosoful danez, iar el vorbeşte
despre “creştinul de duminică”, adică un individ care
se duce la biserică, îşi face cruci, face milostenie, dar
o face de ochii lumii, ca lumea să vadă că el este un
credincios, iar în sinea lui este un indiferent din punctul de vedere al mitului, iar simbolurile nu îi spun
nimic. Omul ăsta se roagă, face cruci şi participă la
toată viaţa religioasă, dar când se întoarce acasă face
afaceri, înşeală, este înşelat… Şi evident că mitul pentru el este o spoială; în mintea lui acest mit nu mai
funcţionează. Deci pe de o parte există oameni pentru
care funcţionează mitul şi pe de altă parte, oameni
pentru care mitul nu funcţionează.
Şi cum a procedat C.G. Jung ca să-şi descopere mitul său personal? S-a gândit care era activitatea
care îi plăcea cel mai mult pe vremea când era copil,
când avea vreo trei-patru ani. Şi-a adus aminte că îi
plăcea să se joace cu pietricele pe nisip şi să construiască nişte mici cetăţi. Şi atunci s-a gândit el, la 37 de
ani: „Ia să refac eu activitatea de pe vremea aia!” Şi a
început să se joace cu pietre mari, adică să-şi construiască o casă. A făcut rost de un teren minunat, pe malul
lacului, undeva în Elveţia, în Zurich. Şi acolo şi-a construit o casă pe care a numit-o Ascona, construită cu
mâinile lui, după ceea ce simţea el că ar trebui să construiască – o casă organică. Apoi a început să fie foarte
interesat de inconştientul său şi să-şi noteze visele, să
le interpreteze, să le adune într-o arhivă de vise, de
unde constată într-adevăr că visele lui se potrivesc pe
marile teme ale miturilor pe care le studia în mitologia
universală. Şi mai găseşte o modalitate de autoperfecţionare şi autoconştientizare a devenirii sale cu ajutorul mandalelor – nişte imagini construite în cultura şi
mitologia orientală (mai ales în India, China ş.a.m.d.),
care prezintă un fel de imagine schematică a universului, frumos colorată şi desenată, de obicei, în cerc,
cu diverse simboluri. Pur şi simplu este preocupat de
aceste simboluri.
Mai departe, aş vrea să discut despre concepţia
lui Abraham Maslow – un psiholog american, care
consideră că există cinci valori care ne animă pe noi
în funcţionarea noastră în lume. Aceste valori sunt, în
primul rând, supravieţuirea (dacă vrei să supravieţuieşti, ai nevoie de mâncare, băutură, o locuinţă), în al
doilea rând, siguranţa (ne interesează securitatea personală, să ai asigurat minimul de existenţă), în al treilea rând, relaţiile personale (prin asta înţelegem sexul,
prietenia, iubirea), în al patrulea rând, prestigiul (să fii
bine apreciat în lume) şi, în al cincilea rând, autodezvoltarea. Dar C.G. Jung zice că acestea sunt valorile
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pentru care nu trăieşte o persoană de inspiraţie mitologică, adică un iubitor de mituri nu este interesat de
supravieţuire şi altele, negând toate acestea pentru o
formă de nebunie – când intervine mitologia, de fapt,
apare nebunia. La ce mă refer? În primul rând, exemplul lui Paul Gauguin, un tip care iniţial a fost un om
de afaceri prosper, însurat cu o femeie daneză, avea
copii, locuia la Paris, lucra la bursă, era broker şi trăia
foarte bine. Dintr-odată, îl apucă nebunia: se hotărăşte
să se facă pictor. Nu avea nici un fel de studiu de specialitate, dar simţea o dorinţă irepresibilă să practice
pictura. Astfel că Paul Gauguin îşi lasă nevasta şi copiii, renunţând deci şi la siguranţă şi la supravieţuire
şi la relaţiile personale şi la prestigiu, la tot. Se duce
în sudul Franţei şi locuieşte împreună cu Van Gogh,
tot un înnebunit după pictură, şi în cele din urmă se

grafica: Roxana Rogoz
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instalează în Mările Sudului, în insula Tahiti. Acolo
pictează câteva personaje feminine, nostalgice – tablourile lui sunt acum vândute la milioane de dolari,
dar nu prea mai sunt disponibile, sunt prea puţine şi
absolut inestimabile. El a fost un tip care a cunoscut
nebunia, veneraţia, care a ieşit din lumea aceasta pe
care o descrie Maslow. Valorile lui Maslow nu funcţionează pentru indivizii care trăiesc sub inspiraţia
unei mitologii personale. Sunt oameni care trec mereu
printr-o criză, printr-o zguduire, care renunţă la tot
ceea ce a fost în trecut şi pur şi simplu se îndreaptă
către un destin nou.
În al doilea rând, în romanul scriitorului Nikos
Kazantzakis, Alexis Zorba relatează cazul lui Iorga,
un ticălos, un individ uns cu toate alifiile, o lepră
umană care era pasionat doar de bani (banii pe care îi
adunase în chimir); pentru banii de aur şi pentru bijuteriile şi pietrele preţioase, a tăiat, a omorât, a înşelat,
a făcut toate blestemăţiile. Şi atunci i se întâmplă următorul lucru: în Creta, când aceasta este eliberată de
sub stăpânire turcească, pune pentru prima dată piciorul prinţul moştenitor al tronului, prinţul Constantin.
În momentul ăsta se declanşează o bucurie inexprimabilă a poporului: toţi leşină, urlă de bucurie, este momentul de dezlănţuire a unei fericiri pe care rareori îi
este dat unui om să o vadă în viaţă. Şi atunci se întâmplă ceva cu Iorga: el deschide chimirul şi scoate de
acolo toate monedele sale de aur, de argint, bijuteriile
şi începe să le arunce în aer, deasupra mulţimii. Se eliberase de lăcomie, de arghirofilie şi descoperise o altă
valoare mai măreaţă, care era patriotismul. I s-a întâmplat ca prin zguduirea asta să treacă de la condiţia unui
individ lipsit de sentimente umane, patriotice, morale,
să descopere patriotismul, să aibă loc o schimbare de
atitudine, o zguduire, un eveniment care i-a marcat
viaţa.
Iorga şi-a descoperit pe cont propriu o mitologie personală, la fel ca şi Paul Gauguin, cea a artistului. Mitologia asta l-a ars, l-a distrus, dar până la urmă,
l-a şi salvat, l-a făcut o fiinţă cu adevărat extraordinară
– de unde ideea că numai printr-o mitologie personală
poţi să te salvezi, poţi să devii ceea ce trebuie să devii.
Elementul pe care vreau să îl povestesc acum
este întâlnirea pe care o relatează în „La Vita Nuova”
Dante Alighieri, întâlnirea cu Dulcineea sa, cu muza
sa inspiratoare, cu Beatrice. Dante a avut un şoc estetic, care marchează, de fapt, începutul vieţii sale spirituale. A văzut-o pe Beatrice şi a fost înnebunit de
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perfecţiunea, frumuseţea, măreţia persoanei acesteia.
Dintr-odată în el se declanşează un sentiment de veneraţie. Dante Alighieri este atins în inimă de frumuseţea persoanei respective, deci din momentul acela se
întâmplă ceva cu el, dintr-un ins obişnuit el devine un
poet şi începe să exprime în „Divina Comedie” şi în
operele sale această activitate, această veneraţie,
această zguduire personală care împinge către o operă
extraordinar de importantă. De fapt, întâlnirea cu
Beatrice declanşează construirea unui mit personal.
Există zguduiri de genul acesta care apar la
nivel colectiv, spre exemplu, în cazul constructorilor
de piramide. Într-o vreme, oamenii din Egiptul Antic
s-au apucat să construiască piramide. De ce? Probabil
că la nivel colectiv a avut loc o zguduire, când ei au
trăit un sentiment de spaimă şi o aspiraţie către salvare
– un lucru care se întâmplă şi în Europa secolelor al
XII-lea şi al XIII-lea, între 1150 şi 1250. Oamenii, sub
influenţa mitului, a mitului creştin, încep să construiască catedrale, nişte construcţii cum nu au mai fost
realizate niciodată până atunci şi nu vor mai fi realizate de acum încolo, pentru că ele sunt expresia unei
zguduiri, al unui eveniment extraordinar care se întâmplă nu la nivel individual, ci la nivel colectiv. Ceea
ce face ca omul să iasă din mediocritate este tocmai
această zguduire, această ieşire dintr-o condiţie a mediocrităţii şi îl plasează pe o traiectorie excepţională.
Marii creatori, atât cei individuali (artiştii), cât şi colectivi (constructorii), sunt acaparaţi de o mitologie,
care este în acelaşi timp şi personală, dar şi colectivă.
În zilele noastre nu mai există mitologii colective, ele nu pot fi decât personale. Dacă toţi am fi creştini practicanţi, atunci am putea avea o mitologie
colectivă, care se manifestă într-o mănăstire sau parohie, dar la nivelul societăţii româneşti, a societăţii europene, sau a societăţii în general, mitologia colectivă
nu mai funcţionează – sau poate că funcţionează în cadrul mitologiei musulmane (cei din ISIS, tipii aceia
din califatul arab sunt capturaţi de o mitologie).
Trecând mai departe de Maslow care vorbea
despre cele cinci valori, există şi o altă interpretare
asupra factorilor care îl animă pe om. Şi anume, este
teoria care se numeşte Yoga Kundalini. Există, deci,
un şarpe, şarpele Kundalini, care funcţionează în corpul nostru de-a lungul coloanei vertebrale şi în evoluţia sa de jos în sus, şarpele Kundalini trece prin mai
multe chakre (prima de la nivelul coccisului, a doua
la nivelul sexului, a treia la nivelul buricului, a patra
la nivelul inimii, a cincea la nivelul laringelui, a şasea
la nivelul ochilor şi a şaptea la nivelul creştetului). Primele trei chakre coincid cu cele ale lui Maslow – supravieţuire, siguranţă, relaţii personale –, dar intervine
şi chakra a patra unde se întâmplă un fenomen uimitor.
De exemplu, la Dante şi Beatrice, aceasta l-a curentat
în inimă pe Dante, care a ajuns la un sentiment de veneraţie. Această veneraţie l-a făcut să depăşească condiţia de fiinţă biologică, care are ceva comun cu
animalele (şi animalele au primele trei chakre, toate
treburile astea sunt comune „şi omului şi porcului”,
cum spunea John Stuart Mill), dar urmează evoluţia
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omului de la nivelul inimii în sus: chakrele a patra, a
cincea, a şasea şi a şaptea, mai ales cea de a şaptea
care îl împinge pe om în raport cu universul, cu misterul universului, al morţii şi misterele proprii. Ori
Dante, curentat în măduvă de Beatrice, de perfecţiunea ei, trece într-o stare de veneraţie pe care începe să
o exprime prin limbaj, la care meditează, ca până la
urmă să ajungă la o descriere a universului în „Divina
Comedia”. Acest om realizează o transfigurare, îşi depăşeşte condiţia umană. Am putea spune că noi suntem alcătuiţi din două registre: chakrele inferioare care
ţin de o funcţionarea comună omului şi animalului,
dar începând la chakra a patra, începe şi evoluţia spirituală. Aici se întâmplă miracolul. Putem funcţiona
în lumea asta ca simple animale: faci rost de bani, eşti
corupt, te îmbogăţeşti cât poţi de tare ş.a.m.d., dar
putem trage concluzia că omul (fiinţa spirituală) în
adevăratul sens al cuvântului începe de la gât în sus.
Asta contează. De fapt, rostul trupului, rostul tău ar fi
să îţi menţii trupul în funcţiune, căci trupul ăsta al tău
este un suport pentru viaţa spirituală. Abia când ajungi
la acest lucru realizezi deplinătatea fiinţei umane, un
proces de explicare a rostului tău pe lume, de autoexplicarea lumii, de explicare a sensului existenţei.
În continuare, ar trebui să mai discutăm despre
mitologia europeană şi despre modul european de a
rezolva problemele. În existenţa omului sunt două
măşti din perspectiva civilizaţiei occidentale: masca
primară şi masca antitetică. Masca primară exprimă
ceea ce aşteaptă lumea de la noi (aşteptările societăţii
în ceea ce ne priveşte), dar vine o perioadă, pe la mijlocul adolescenţei, când te îndrepţi spre maturitate, în
care se decide perspectiva unei vieţi proprii, deosebită
de cea impusă de societate. Atunci e clar. “Sunt un om
unic. În mine sălăşluiesc nişte lucruri măreţe şi am de
gând să aflu care sunt acestea.” Ajungi la problema
descoperirii propriului mit, iar acesta este momentul
vostru când trebuie să vă găsiţi propriul mit. Sunteţi
de fapt într-o evoluţie şi evoluţia nu înseamnă să striveşti ceva, ci înseamnă să scoţi la iveală ceva nou. De
aici şi imaginea asta mitică pe care o dezvoltă Dante
Alighieri: el spune că viaţa noastră poate fi exprimată
printr-o metaforă a drumului zilnic al soarelui pe
boltă.
Există patru vârste în existenţa omului. Prima
vârstă este copilăria, până la 25 de ani, care are nişte
valori specifice (ascultarea, simţul ruşinii, respectarea
aparenţelor şi comportamentul blând); aceasta este dimineaţa vieţii. Urmează a doua etapă, maturitatea,
între 25 şi 45 de ani, când sunt valabile virtuţile cavalerului medieval (stăpânire de sine, curaj, iubire, curtoazie şi loialitate); acesta este prânzul vieţii. Dante
Alighieri zice că la 35 de ani a avut loc această zguduire care l-a împins pe calea devenirii spirituale – întâlnirea sa extraordinară cu Beatrice, un moment care,
de fapt, îl transformă pe el dintr-un om care a învăţat
până atunci, care s-a pregătit, într-un om care predă,
transmite informaţii şi îi învaţă pe alţii. La 35 de ani,
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în miezul drumului vieţii noastre, el a avut această revelaţie. Mai departe, cea de-a treia parte a vieţii este
înţelepciunea, între 45 şi 70 de ani, când oamenii se
retrag în pădure, în India, după tradiţie, sau rămân în
societate ca să contribuie cu ceva la formarea acesteia,
în lumea occidentală. Înţelepciunea se exprimă prin
valori precum justiţia, generozitatea, umorul, veselia,
iar toate acestea constituie seara vieţii. Şi urmează
etapa a patra, peste 70 de ani, decrepitudinea, când îţi
rămâne doar „a privi înapoi la viaţa ta cu recunoştinţă
şi înainte spre moarte ca o întoarcere acasă”; asta este
noaptea vieţii. Acesta este mitul fundamental pe care
ni-l transmite Dante Alighieri.
Să-ţi găseşti pasiunea, să-ti găseşti sprijinul şi
să ştii în ce stadiu al vieţii te afli. Trebuie să-ţi găseşti
singur calea. Şi aici revenim la motto-ul nostru: o poveste din secolul al XIII-lea a unui călugăr în care e
vorba despre regele Arthur, care stă la Masa Rotundă
cu cavalerii. La un moment dat, regele spune: „Nu ne
atingem de mâncare şi aşteptăm să vină Aventura!”
(pe vremea aceea Aventura apărea rapid). Apare Aventura sub forma Sfântului Graal, care este acoperit de
un văl strălucitor, iar apoi dispare. Toţi sunt zguduiţi
de această întâlnire şi atunci unul dintre ei spune: „Să
mergem în căutarea Sfântului Graal!”. S-au dus în Pădurea Aventurilor şi au căutat să intre în pădure fiecare
pe cont propriu – nu trebuie să te duci cu turma, trebuie să te duci pe cont propriu, aşa îţi cresc şansele de
a-l găsi pe Sfântul Graal. Şi au intrat pe cont propriu
acolo unde era pădurea mai adâncă, fără nicio cărare.
Nu trebuie să te duci pe cărarea altuia, ci trebuie să te
duci pe propriul tău drum. Nu căuta acolo unde se duc
toţi. Nu merge pe cărarea altuia, mergi pe cărarea ta.
Asta este învăţătura, de aici şi motto-ul meu.
Ce căutăm de fapt? Împlinirea potenţialului
care există în fiecare dintre noi. De fapt, asta este strădania de a aduce la împlinire darul tău pentru omenire
şi acela eşti chiar tu. Adică tu eşti un dar pentru omenire în momentul în care te realizezi. Şi eu sunt un dar
pentru omenire, pentru că s-ar putea spune că m-am
împlinit, am realizat toate obiectivele mitului meu personal (pentru că şi eu am avut un mit personal) şi eu
sunt creaţia unuia. Mitul meu personal a fost probabil:
Fii profesor de filosofie! Nu există nimic mai important decât să te realizezi, să te împlineşti pe tine însuţi.
Devii un semnal transparent la transcendenţă şi în
felul acesta vei descoperi, vei trăi şi vei deveni realizarea propriului mit personal.
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Apologie pentru mântuire
Oana Bogzaru

mântuirea

Dintre sărbătorile creștine ale anului, cea care caracterizează cel mai bine spiritul ortodox e aceea
a Învierii. Pentru Lucian Blaga, ea reprezintă triumful vieții organice asupra morții, în timp ce Mircea Eliade
consideră că „totul se învârtește în jurul mântuirii omului prin Hristos, în jurul credinței, a speranței și a
iubirii aproapelui, în jurul unei lumi care este „bună” pentru că a fost creată de Dumnezeu-Tatăl și pentru
că a fost răscumpărată de Dumnezeu-Fiul”1. În viziunea sa, singurul mijloc pentru câștigarea mântuirii
constă în reiterarea rituală a acestui mit și imitarea modelului suprem. Pentru Nicolae Steinhardt, magia lui
Hristos înseamnă reașezarea omului în starea lui paradisiacă și recuperarea statutului de cea mai nobilă
dintre ființe. Creștinismul modifică modelul gândirii omului religios din Vechiul Testament, învățăturile sale
fiind clădite pe sentimentul iubirii. Astfel, suferința ființei umane se preface în mijloc de mântuire și
cunoaștere, căci învățăturile creștinismului nu oferă soluții „cum să scapi de suferință”, ci cum să o înduri
pentru că în toate există un rost. Existența contemporană devalorizează treptat, dar continuu necesitatea,
speranța, salvarea, profunzimea și posibilitatea mântuirii. Angoasa se naște dintr-un gol, dintr-o neputință
acerbă de a găsi un loc, o persoană, orice, de care să aparținem și la care să ne întoarcem seara cu mulțumire
în suflet.
Personajele soresciene nu devin angoasate e de făcut câte ceva”. Poate doar la oraș să se odihdecât atunci când sunt scoase din ritmul, din „casa” nească în mormânt, dar nici acolo „că te pomenești că
lor, dar în situațiile limită ele își reabilitează forța in- pun ăia ceasul să-ți sune la cap”. Omul sorescian
terioară, apar ca un ultim războinic rămas pe câmpul poartă în sine esența spiritului românesc și nu are timp
de luptă care mai are putere doar pentru o singură lo- să aștepte. La el până și moartea vine iute „și când îți
vitură decisivă. În fond, ei se caracterizează prin sim- spune Mișcă-te ai și încremenit”.
plitate: Iona este doar un pescar, paracliserul are grijă
de sfeșnice șiv cădelnițe, cum el însuși o spune, doar
Irina cochetează cu intelectualitatea, e învățătoare.
Sorescu scoate la rampă omul simplu, de rând, care
trăiește drame primordiale, și îi pune pe umeri în loc
de bolta cerească, moartea în singurătate, departe de
cei dragi, departe de casă. Mai în glumă, mai în serios,
toți încep să se gândească la aceeași ființă care le
conține pe toate, și, ridicând cu disperare capul,
aproape plângând, întreabă: „Ce mai faci, Doamne?”.
Personajele ionesciene, în schimb, rămân angoasate
de la început până la sfârșit, neliniștea lor se acutizează până la disperare și la o neputință totală care lasă
individul suspendat în derizoriu. Mântuirea nu se manifestă ca opțiune a protagonistului, nu e o alegere
care îi este revelată deodată, dar nici impusă, fiindcă
nu poate fi privită ca soluție, ca alternativă. Ea există
ab initio și corespunde unei nevoi religioase și morale.
În spiritul ortodox care adesea e considerat un fel de
a fi, și nu o doctrină, ideea de mântuire nici nu mai
trebuie menționată, expusă sau verificată. Paradoxul
este că o doresc chiar și cei care nu cred să mai existe
ceva dincolo, cu atât mai puțin o salvare, indiferent de
natura ei. Niște rătăciți în imensitatea lui nicăieri
așteaptă, nici ei nu mai știu de când, pe un anume
Godot care poate însemna totul și nimicul, răspunsul
și tăcerea, eliberarea și moartea, concluzia este că nimeni nu știe adevărul. Dacă omul lui Beckett reprezintă ființa în așteptare, în cealaltă parte a Europei,
omul lui Sorescu prinde iz dostoievskian și devine
ființa întru mântuire. El este ocupat, în primul rând,
cu orânduirea lucrurilor de zi cu zi: „Uite-așa e la țară,
mereu după soare, și după anotimpuri… și-ntotdeauna
grafica: Ionela Istrate
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Închis într-un șir nesfârșit de burți, Iona se
simte ca un „Dumnezeu care nu mai poate învia. I-au
ieșit toate minunile, și venirea pe pământ, și viața,
până și moartea – dar o dată ajuns aici, în mormânt,
nu mai poate învia”2. Se ia la harță cu el, îl ironizează
și-l anunță că omenirea, după atâta așteptare, vrea un
„exemplu luminos”, de înviere. Însă este istovit și nu
mai are putere în glas să strige că învierea se amână.
Pronumele personal „el” se confundă cu „El”.
Identitățile sunt interșanjabile. Cine trebuie să fie, de
fapt, un exemplu? Iona nu-și răspunde, încă nu poate
ști exact, dar uitându-se în jur ajunge la concluzia că
„toate lucrurile sunt pești, trăim și noi cum putem
înăuntru”3. Peștele e un spațiu-simbol, e hrană și vânător, e viață și moarte. Pentru creștini, fiecare din cele
cinci litere din ideograma care reprezintă această
viețuitoare echivalează unui cuvânt din sintagma Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul (Iesous
CHristos THeau Yios Soter)4. Asocierea poate părea
forțată și nici nu este de dorit să cauți sensul cu lupa.

buia doar s-o ia în partea cealaltă pentru că „totul e invers”. Ab origine, aceasta este calea. Cum de nu și-a
dat seama până acum? Renumirea lucrurilor și regăsirea identității coincid cu recrearea microcosmosului,
imagine în miniatură a macrocosmosului. Autocunoașterea are valoare doar dacă este pusă în relație cu
unitatea totului. Universul nu începe din exterior, ci
din interior, iar mecanismul
cunoașterii supreme, nu a celei cotidiene, este același. Lumea se cerne
prin eul personal și abia după
înțelegerea acestui sistem de evaluare
a realității, se poate exersa ieșirea din
sine, obiectivarea. Acum începe procesul descoperirii „eu sunt ceilalți,
ceilalți sunt eu”, contrar teoriei lui
Jean-Paul Sartre. Cu modestie,
Ionesco spunea că teatrul său este o
mărturisire: „Mă străduiesc să proiectez pe scenă o dramă lăuntrică spunându-mi totuși că, întrucât
microcosmosul este alcătuit după chipul macrocosmosului, se poate întâmpla ca această lume lăuntrică,
ciopârțită, dezarticulată, să fie, oarecum,
oglinda
sau
simbolul
contradicțiilor universale”5.
Până și Iisus Hristos mai întâi
a
fost
om și un practicant al lui
grafica: Alexandra Chipăilă
„Cunoaște-te pe tine însuți!”. Dumitru
Dar, o analiză a simbolurilor creează legături nebă- Stăniloaie consideră că esența credinței creștine e tocnuite, jocuri de idei, de imagini, de cele mai multe ori mai legătura dintre omul-persoană și Dumnezeu-perironice sau paradoxale, dar care ascund un înțeles ce soană, această cunoaștere de la om la om care implică
trimite la semnificațiile religioase care învăluie trilogia empatie, milă, iubire, realizabile doar prin ieșirea din
de la un capăt la altul.
sine. Creația pornește de la autocunoaștere, iar pentru
Iona e proorocul care și-a ghicit viitorul, dar Iona aceasta începe cu redescoperirea cuvântului care
nu-și mai aduce aminte trecutul. E ceață în minte, în înseamnă ceva, care are sens. Astfel, odată scos din
suflet, în credință. Cum se numeau bunicii, cum se nu- anxietatea pricinuită de propriul necunoscut, nici
meau părinții, cum se numea școala în care a învățat, singurătatea nu mai este la fel de apăsătoare: „Iona.
dar masa de pe care a mâncat, cum se numea soarele? De data asta, te iau cu mine. Ce contează dacă ai sau
„Cum se numea drăcia aceea frumoasă și nenorocită nu noroc? E greu să fii singur”. Se contopesc „amânși caraghioasă, formată de ani, pe care am trăit-o? doi” în lumină, prin verbul „a răzbate”, cu ajutorul
Cum mă numeam eu?”, se întreabă Iona. Lucrurile unui cuțit care despică propriul pântec. Deși acest act
simple pe care ceilalți nu le uită niciodată, lui i se șterg e interpretat ca o sinucidere, paradoxal, finalul e asocu totul din memorie. Răspunsul este el însuși, ciat cu speranța și capătă, în general, un sens pozitiv.
existența sa. Drumul a fost dintotdeauna corect, tre- Totuși, „a răzbate” e un verb de o dinamică îndoiel-
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nică, anevoioasă, chinuită, iar imaginea cuțitului care
se înfige în carne nu poate trezi decât fiori reci și un
gust amar de cruzime. Dar omul, la fel ca pictorul, e
sensibil la lumină. Peisajul, culorile, sensul se
schimbă radical sub o rază de soare. Iona învinge întunericul din burta chitului și își luminează propria
conștiință odată ce drumul său inițiatic s-a încheiat.
Semnificația luminii este speculată, ea este în același
timp simbol și metaforă. În Facerea, Dumnezeu desparte lumina de întuneric, la fel cum Iona a încercat
să creeze ferestre în pereții chitului. În final, protagonistul realizează că refacerea dualității începe în și
prin sine. „Lumina simbolizează necontenit viața,
mântuirea, fericirea date de Dumnezeu, care este el
însuși lumină”6, prin urmare, să fie doar o simplă
coincidență încheierea piesei tocmai cu această metaforă?
Iona ajunge la autocunoaștere, regăsește puterea de creație a cuvântului și se reintegrează în unitatea totului cu speranța că el însuși va putea deveni un
exemplu de mântuire. Lucian Blaga a surprins
tendința sufletului ortodox către non-acțiune în ceea
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ce privește „mecanismul salvării”. Acțiunea nu constă
în dinamism, ci în pasivitatea certitudinii acesteia care
„nu e o perspectivă condiționată a existenței, ci mediul
său cert. Trăirea salvării, iluminarea lăuntrică, transfigurarea, întru rânduiala salvării, convingerea organică de a participa la ea grație împrejurării că omul e
un vas al transcendentului”7 constituie moduri de „a
acționa” în ortodoxism. Catedrala paracliserului în stil
gotic semnifică tocmai această sublimare, dematerializare și transcendență care se realizează de jos în sus
nu numai spiritual, ci și vizual prin aprinderea lumânărilor. El s-a pomenit deodată aici, cântând „Veșnica
pomenire” la fel cum Iona cânta ironic „Veșnica mistuire”. Se roagă de sfinții pictați să-l primească în
preajma lor măcar sub statut de figurant, iar
Dumnezeu e oaia lui rătăcită, perechea sa. Discursul
paracliserului e contradictoriu, încărcat de refuz și acceptare, plin de patos, de duioșie și de furie. Pentru el
primul om a însemnat prăbușirea cerului, dar de
atunci, se pare că nu a încetat să-l caute pe Creator.
Se întreabă pe un ton de rugăciune: „ce trebuie să
facem noi ceilalți? Cei mulți, dar ceilalți! După ce tu
le-ai făcut pe toate singur, ce ne-a mai rămas și nouă,
celor de pe fundul lucrurilor făcute? De-am putea cel
puțin ploua înapoi măcar potopul…”8 Și dacă nu mai
e nimic de făcut și suntem dovada inutilității noastre,
atunci cel mai bine ar fi „să ne lași dracului în pace,
Doamne!”9. Dar până una, alta, paracliserul își dorește
să aibă putere să termine această ctitorie. Scopul său
există, îl motivează, doar ceara se consumă, iar paznicul surd nu e receptiv la toate strigătele celui urcat
pe schele și care cere materie primă. Se încăpățânează
să afume această biserică de la un capăt la altul, chiar
de-ar fi ultimul lucru pe care îl face în viața sa. Îi fug
schelele de sub picioare, dar rămâne suspendat de
fumul lumânărilor…
Personajul paracliserului este de departe cel
mai enigmatic, aproape expresionist, aproape categorial. Funcția sa este „resemantizată”, el nu este doar
cel care îngrijește, care întreține și ajută la slujire, ci
și cel care înnobilează, sfințește și oferă trăinicie bisericii. La fel ca în „Iona”, discursul său de tip socratic
se construiește pe relația negare – acceptare. S-ar
putea presupune că Dumnezeul lui Iona este obosit,
iar al paracliserului surd precum paznicul. Vorbele
sale nu mai străbat înălțimile, dar uite, catedrala e
aproape sfârșită și a mai rămas doar un muc de lumânare cât pentru a mai aprinde un suflet care să se strecoare printre crăpături. Sorescu metaforizează și
poetizează moartea personajelor sale, singurul care se
stinge cu adevărat sub privirile noastre este tatăl Irinei
care își așteaptă sfârșitul ca pe un musafir nu tocmai
plăcut. Toți ceilalți duc o luptă cu ei înșiși în virtutea
reechilibrării, a autocunoașterii, a mântuirii. Paracliserul se împacă cu ideea propriei jertfiri în
accepțiunea acesteia ca mit cosmogonic și act de dăruire. Catedrala reprezintă rațiunea sa de a fi, căci
„omul este asemenea unei citadele. Răstoarnă zidurile
pentru a-și găsi libertatea, dar nu mai e decât
fortăreață nimicită, deschisă înspre stele. Atunci începe spaima de a nu mai fi”10. Paracliserul se dăruiește
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de dragul sufletului său care va fi salvat, care deja
plutește, și va fi primit alături de sfinții printre a căror
icoane și-a petrecut viața. Prin actul primirii în ceruri,
Hristos, de fapt, se dăruiește, căci prin răstignire s-a
dat omenirii, a reabilitat-o cu intenția de a o convinge
să se întoarcă „acasă”, în paradis. La judecată se arată
cel întrupat, cel care cunoaște condiția umană și i-a
experimentat toată amărăciunea și singurătatea, cel
care poate empatiza cu omul aflat în suferință.
Perspectiva salvării în „Matca” se modifică în
funcție de celelalte personaje. Irina nu se caracterizează prin singurătatea absolută, deoarece ea poate
restabili ordinea universală prin nașterea unui copil,
aceasta e o frântură de aureolă. Încă de la început
există o solidaritate a lucrurilor care o protejează împotriva apelor care reconfigurează lumea. Scorbura,
casa, tatăl, inclusiv prezența prin voce a celui care stă
agățat într-un stâlp, toate elementele contribuie la
crearea unui habitat în care venirea pe lume a copilului să fie posibilă. Replica care încheie primul tablou
din actul întâi apare ca un fel de rugăciune adresată
întregului univers care trebuie să ia parte la evenimentul ce va urma: „Solidaritate a lucrurilor stând să se
nască, ajută-mă!”.
Sub această invocație, Irina își aduce pruncul
pe lume în casa părintească. Deznădăjduită, în imensitatea apelor care nu mai contenesc să curgă, ea are
un discurs logic și înduioșător, spre deosebire de Iona
și paracliser care schimbau replici cu un sine definit prin spiritul contradictoriu. Știind încă din pântecul mamei că toate lucrurile au o legătură, acum
totul a început să se limpezească. Cu apa până la gât,
nu ar mai avea niciun motiv să mai creadă în viață,
dar vede o stea, „o singură stea… și poate acoperișul
s-a spart anume ca să pot zări mereu steaua aceea...
care n-a apus, dar parcă e mai palidă pentru că se face
ziuă… și va fi inundată de o altă lumină și mai puter-
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nică. Câtă vreme se mai vede ceva în zare, o rază de
stea sau un pai, speranța nu-i pierdută… Cei vechi
știau ei ce spun! Ne-au învățat să fim optimiști… la
infinit!”. Irina este singura amenințată cu adevărat de
o forță care există, vizibilă în imaginație, simbolizată
pe scenă. Pentru femeie, sfârșitul chiar este iminent și
se repede ca o fiară flămândă spre ea. Aceasta e piesa
care ar fi trebuit să deschidă trilogia, și nu o să o închidă, deoarece ideea care stă la baza ei s-a născut
înaintea lui Iona și a paracliserului. Diferența dintre
Irina și celelalte personaje este că ea duce sacrificiul
la capăt fără îndoieli, fără interogații. Nu se pune problema lui „ar trebui sau nu ar trebui”, căci în ecuația
de față se discută necesitatea supraviețuirii a unei părți
din ea, a unui suflet plămădit în interiorul său. Despre
Irina, Marin Sorescu afirma: „Îmi trebuie un personaj
singur care să învingă singurătatea și absurdul. Acest
personaj nu putea fi decât o femeie. O femeie însărcinată. Adică: echilibru, tradiție, continuitate. Sfârșit și
început. Matca”. Mântuirea este o speranță care există
în toată puterea Cuvântului. Toate drumurile duc către
starea inițială de plutire în lumină, către nemurire.
Pentru Irina certitudinea aceasta e clară. Finalurile,
însă, spun povestea singure. O să „răzbim noi cumva
la lumină”, doar „așa, de sufletul meu”, deci „respiră”.
Toate cele trei piese au fost scrise în perioada
comunismului când toate credințele, speranțele erau
reduse la tăcere și ființa umană în sine era anihilată.
O viziune existențialistă asupra
vieții și a morții ar fi fost poate mai
la îndemână, mai modernă, dar dramaturgul s-a dezis de ea când i-a
dedicat lui Albert Camus un capitol
în „Starea de destin”. Cu ironia-i
caracteristică, Sorescu analizează
„Caligula”, „Neînțelegerea” și
„Starea de asediu” și ajunge la concluzia că „eroii lui Camus trăiesc pe
un pământ ca o minge desumflată...
Oamenii nu-s făcuți spre a fi
fericiți. Pământul nu era făcut spre
a fi lăcașul iubirii și înfrățirii între
oameni. Brrr! Ți se face pielea de
găină sub soare”11. Viziunea e
mult prea drastică, prea rece, personajele „dinamitează și sunt dinamitate. Se agită, gesticulează enorm,
nu dorm, comit crime. Dar nu se căiesc sau, dacă o fac, o fac într-o
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doară, nu dostoiesvkian”. Între Sorescu și creatorul
omului revoltat se cască o prăpastie traversată, însă,
de o punte de admirație și respect. Spiritului românesc
și celui oltenesc, îndeosebi, nu-i surâde o lume devalorizată complet și de un tragic imuabil marcat de
inexistența unei forțe superioare. Însă, ambii dramaturgi sunt legați de același nucleu tematic: viața și
moartea. Doar că unul pășește cu un pas mai în față,
unde parcă se zărește o stea, o speranță exprimată alegoric și care modifică bezna lăuntrică.

Tipuri de valori

Georgiana Timo

Valoarea. Importantă, dar ignorată; umbrită de preţ, retrogradată la funcţia de „detaliu”, redusă la
ideea de moft. Dar ce este, de fapt, valoarea? Valoarea, la fel ca şi frumuseţea şi multe altele, este ceva relativ,
depinde de noi. Valoarea stă în ochii noştri, în cum vedem noi un lucru sau o faptă. A avea pe cineva sau ceva
care să se raporteze la un gest sau la un obiect, dându-i o anumită semnificaţie, acest lucru defineşte ideea de
valoare. Dar valoarea nu se defineşte, ea se observă şi se simte. Există atâtea valori, pe cât de mulţi oameni
care preţuiesc. Ce preţuiesc ei? Orice, totul. Dar unele dintre ele ajung sus, deasupra tuturor şi ni se înrădăcinează în minte şi suflet. Valoarea este un principiu sau un principiu este o valoare? Presupun că acţiunea şi
reacţiunea funcţionează şi aici.
Una dintre cele mai importante valori (pentru
mine) este valoarea omului. Einstein ne îndruma să
fim mai degrabă „un om de valoare şi nu neapărat un
om de succes” şi bine făcea.
Valoarea omului constă în lucrurile simple care
îl conturează ca persoană. Toleranţa, bunătatea, onestitatea, entuziasmul, demnitatea, dragostea, toate lucruri atât de simple, dar nu obişnuite, de care ne
îndepărtăm ca de un lucru rău. Cineva spunea cândva
că, pentru a evolua, trebuie să ne întoarcem la origini.
Trebuie să ne ridicăm din şanţul în care am căzut în
timp ce alergam după succes, la ţăranul de pe câmp,
pentru care cinstea şi bunătatea sunt lucruri sfinte. Trebuie să reînvăţăm să preţuim.
Un om de valoare se poate vedea cu ochiul
liber. Doar priviţi-l atunci când un copil îi zâmbeşte.
Sau când un bătrân îi cere locul în autobuz. Sau când
un om sărac îi cere ajutorul. Ori când pierde într-o
competiţie. Îl veţi recunoaşte cu siguranţă.
Un alt fel de valoare este cea a călătoriei.
„Lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu pot
citi decât o pagină din ea” spunea Sfântul Augustin.
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Călătoria, fie ea de orice tip, este esenţială. Prin intermediul călătoriei în alte ţări descoperi oameni noi, culturi cu tradiţii diferite şi, poate cel mai important, te
dezvolţi. Nu realizăm cât de important este „să schimbăm peisajul” până când nu facem o călătorie. Suntem
7 miliarde de oameni pe Terra şi am da dovadă de o
ignoranţă crasă dacă nu ne-am uita în jur, dacă nu am
schimba păreri între noi, dacă nu am contribui cu puţinul nostru la dezvoltarea lumii, dacă nu am evolua.
Fac o mică paranteză pentru a-l aduce în discuţie pe Sfântul Augustin, un filosof ale cărui teorii au
reuşit să îmbunătăţească concepţia asupra lumii, dacă
nu să o schimbe. În perioada Sfântului Augustin, în secolul I, exista Academia platonică târzie ce aparţinea
curentului scepticismului. Doctrina filosofică a Scepticilor susţinea că simţurile tactile sunt unica sursă sigură de cunoaştere. Scepticii argumentau că ceea ce
ne oferă simțurile este incert și înșelător, ca, spre
exemplu, un băț introdus în apă ce ne pare frânt. Însă
le combate această teorie, spunând că tocmai conştientizarea faptului că simţurile pot aduce o imagine deformată a lucrurilor ne oferă o primă certitudine clară
asupra lucrurilor. Augustin adaugă că mintea are acces
şi la altceva decât ce îi furnizează simţurile tactile şi
anume la imagini, care deşi nu sunt copii exacte ale
lucrurilor, pot fi obiecte ale cunoaşterii. Acesta menţionează că gândirea însăşi reprezintă un mijloc direct
foarte important de cunoaştere a faptelor.
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În conceptul Sfântului Augustin, cunoaşterea
adevărată este doar cunoaşterea unor idei de natură divină. Dilema acestuia era cum de intelectul uman, deşi
situat ca poziţie în ierarhie sub ideile divine, fără nicio
putere de acţiune asupra lor, cum poate acesta să le cunoască. Soluția dată de Augustin este că noi nu avem
puterea de a produce în mintea noastră o cunoaștere a
ideilor divine, dar ea are totuși loc pentru că este produsă în noi de către ceva mai înalt decât propriul nostru intelect; de către Dumnezeu. Acesta completează
spunând că dacă omul este capabil de cunoaștere, este
pentru că Dumnezeu creează această cunoaștere în intelectul uman, oferind-o ca pe un dar divin.
Cu toate acestea, Sfântul Augustin nu renunţă
la principiul libertăţii voinţei. În linii mari, acesta susţine că omului i se oferă graţia divină şi anume cunoaşterea adevărului, dar acceptarea sau respingerea
acestuia depinde de voinţa fiecăruia, astfel respec-
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Europa sau Asia, ci chiar către alte lumi. Cărţile ne
ajută să facem călătorii prin minţile şi sufletele oamenilor şi, totodată, în interiorul nostru. Prin intermediul
cărţilor putem face călătorii în timp, în istorie, să retrăim momentele care au contribuit la ceea ce suntem
astăzi şi astfel să înţelegem importanţa istoriei.
Din păcate, rareori reuşim să înţelegem sau
măcar să ascultăm povestea din spatele oamenilor şi
gesturilor lor, astfel că voi aprecia mereu valoarea gesturilor, al detaliilor care fac diferenţa. Pentru mine, întotdeauna va conta un cadou care are o anumită
semnificaţie, decât un cadou făcut pentru că „aşa se
poartă”. Şi voi aprecia gesturile şi cuvintele frumoase,
spuse cu sinceritate.
Peste alte valori mai puţin însemnate, se
adaugă valoarea unui model, care nu trebuie să fie
ceva opţional, trebuie să fie o necesitate. O personalitate, un model este omul care pune lucrurile în mişcare. Este cel care ne face să ne amintim de visurile
noastre sau să ne ambiţionăm să mergem mai departe
cu ele. Este cel care scoate la iveală frustrările noastre
şi cel care ne face să ne descoperim pasiunile. Sau este
un obstacol pentru mulţimile care urmăresc limitarea
noastră ca persoană. Un model este cel care reuşeşte
prin faptele sale să influenţeze în bine, nu toţi oamenii

tându-i-se omului libertatea alegerii. În intervenţia divină nu este vorba despre faptul că voința nu poate realiza un act virtuos, ci despre ideea că, fără intervenția
providențială, ea nu ar înclina către bine. Sf. Augustin
recunoaşte că nu există un echilibru între aceste două
concepte. Acesta exista doar la Adam, dar ca urmare a
păcatului originar, omul este pus în situaţia de a lupta
împotriva înclinaţiei spre rău.
Conform teoriei sale despre cunoaștere, sufletul este conștient de imaginile pe care le vede, fie prin
percepție, fie prin iluminare, dar nu este cauza lor: pe
de o parte, cauzele externe ale imaginilor percepute
sunt guvernate de Dumnezeu, iar pe de altă parte, iluminările divine provin de asemenea de la Dumnezeu. Cu
alte cuvinte, Dumnezeu
creează o conjunctură ideală
pentru alegerea adevărului şi
binelui, dar voinţa umană este
cea care decide ce cale va
urma în final. Astfel că niciun
om nu este privat de libertate
şi niciun om nu este lipsit de
puterea de a se opune sau nu
răului.
În încheierea acestei
paranteze, aş dori să concluzionez faptul că valoarea cunoaşterii, a folosirii acesteia şi
a libertăţii de alegere sunt alte
două concepte importante pentru om şi fără de care omenirea
nu ar fi putut evolua.
Valoarea evoluţiei în
domeniile în care contează şi
care nu afectează evoluţia
noastră ca indivizi trebuie să
grafica: Ana-Maria Andrei
fie una imensă, asta dacă ne
dorim o lume pe deplin civilizată. De asemenea, pen- cu care ia contact, dar măcar o parte din aceştia să își
tru a putea călători, trebuie mai întâi să apreciem ceea amintească şi să-i urmeze calea.
Dar de ce trebuie să apreciem lucruri şi oace natura ne-a făcut cadou şi să înţelegem valoarea pe
care aceasta o are în vieţile noastre. Şi mai mult decât meni, de ce să dăm valoare unor momente şi gesturi?
de a-i aprecia frumuseţile, natura are nevoie de pro- Este atât de necesar? Visătorii ar spune că trebuie să
preţuim pentru că astfel putem să deosebim frumosul
tecţie, lucru pe care omenirea încă nu l-a înţeles.
Iar în ce priveşte călătoria, bineînţeles că nu de urât, binele de rău, originalul de ordinar. Alţii ar
orice om îşi poate permite să călătorească cu avionul spune că pot trăi şi fără să facă asta. Eu sunt de părere
sau cu maşina, chiar dacă şi-ar dori. Dar cele mai sim- că orice gest şi orice lucru îşi are importanţa sa. Doi
ple moduri cu putinţă de a călători stau la îndemâna oameni se pot uita la un lucru şi pot avea două păreri
oricui: cărţile. Ele sunt biletele noastre nu doar către diferite. Astfel este şi cu valoarea: ţine de sufletul şi
de mintea fiecăruia.
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George-Alexandru Pârlog

În contra tendinţei actuale
de dizolvare a identităţii
naţional-culturale

Ca în orice sistem democratic sănătos, asta dacă ne dorim unul, pluripartidismul care include ideea
de extreme este o chestiune absolut naturală. Indiscutabil este faptul că extremele, odată ajunse la putere, sunt
toxice şi că noi, în calitate de cetăţeni, avem obligaţia de a împiedica ascensiunea lor la vârful ierarhiei. În
schimb, nu o cenzurare deosebit de represivă care atentează flagrant la dreptul liberei exprimări – „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai,
prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. (2) Cenzura
de orice fel este interzisă.” – este o soluţie, pentru că omul e conceput psihologic ca limitarea abuzivă să-i inspire repugnanţă şi să încalce orice interdicţie. Omul e persoană şi nu animal, o individualitate a cărei viaţă
se învârte în jurul cuvântului şi nu al biciului, întruchipat de reprimare.
Conform prevederilor Legii nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, în vigoare de la
30.07.2015, opera unor personalităţi ce au cochetat cu
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legionarismul trebuie să fie ocultată. În opinia mea de
cetăţean, această lege este ambiguă, incompletă şi
nedreaptă.
Examinând pe rând aceste atribute vom începe
cu ambiguitatea. Legea nu stipulează clar în ce împrejurări o persoană poate fi clasificată ca vorbind laudativ la adresa unor foşti legionari, la adresa creaţiei lor,
în cazul în care au fost personalităţi din domeniul artei
sau doar a lor ca persoană. Această inexactitate
creează portiţe în lege, pentru a servi celor ce au nevoie când au nevoie, ca un „pistol” eficient, discret şi
uşor de întreţinut în mâinile corupţiei. În aceeaşi măsură, legea este incompletă, în ea sunt interzise doar
organizaţiile şi simbolurile cu caracter fascist, rasist
sau xenofob, nu şi orice ar face trimitere la comunism,
extremism religios sau terorism politic. Imparţial vorbind, aşa cum şi justiţia este, comunismul ar fi trebuit
să-şi împartă locul de oroare a societăţii şi de criminal alături de fascism în textul legii. Conform cu „Le
Livre noir du communisme: Crimes, terreur, répression.”, publicată în 1997 în Franţa, această formă de
extremism de stânga a realizat nu mai puţin de 94 de
milioane de morţi la scară globală, aproape 1,4% din
populaţia Terrei, de patru ori populaţia Australiei. De
cealaltă parte, aşa cum apare pe Wikipedia.com, nazismul poartă vina a 6 milioane de evrei morţi în timpul Holocaustului şi aproximativ 19 milioane de
rromi, prizonieri sovietici, masoni, alte minorităţi religioase. Stéphane Courtois afirmă în introducere că
regimurile comuniste au transformat crimele în masă
în sistem de guvernare în plină floare. Rudolf Höss,
organizatorul faimosul lagăr de concentrare de la
Auschwitz, afirmă că „şeful Serviciul de Securitate al
Reich-ului a trimis comandanţilor o întreagă colecţie
de rapoarte în legătură cu lagărele de concentrare ale
ruşilor. Acestea descriu în detaliu condiţiile şi organizarea lagărelor ruseşti, aşa cum este furnizat de către
foştii deţinuţi care au reuşit să scape. S-a pus mare accent pe faptul că ruşii, prin angajarea lor masivă în
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valoarea

atitudinea civică

munca forţată, au distrus popoare întregi”. Genocidul
împotriva unei „clase sociale”, de tip comunist, poate
fi echivalent cu genocidul împotriva unei „rase”, înfometarea deliberată a unui copil chiabur ucrainean ca
urmare a foametei provocate de regimul luiStalin este
„echivalentă cu înfometarea copiilor evrei din Varşovia ca urmare a foametei provocate de regimul nazist”.
Revenind la legionari, istoric vorbind, legionarismul
reprezintă fără doar şi poate o mişcare de extremă
dreaptă, dar nu e acelaşi lucru cu fascismul, confundarea celor două ideologii fiind o evidentă dovadă de
ignoranţă. În timp ce fascismul şi nazismul erau regimuri atee şi concentrate pe ideea de stat, fundamentul
ideologic al legionarilor era unul profund ortodoxist.
„Fenomenul legionar românesc a fost confundat cu
fascismul italian şi cu naţional-socialismul german.
Dreapta românească nu seamănă cu aceste două forme
ale dreptei europene, fiind mistic-creştină. Aspectele
creştine ale dreptei româneşti îi dau acesteia caracterul
de constantă a ordinei naturale, care, chiar dacă nu a
fost realizat, elita socială aspiră permanent la el. Legionarismul este mistic-creştin. Fascismul este, ca şi
naţional-socialismul, nereligios. Acestea sunt explozii
etno-istorice, iar nu religioase. Legionarismul se salvează prin creştinismul stăpânitor înăuntrul lui. Adică
legionarismul nu se simte bine decât în umbra bisericilor şi a troiţelor”. (Petre Ţuţea, în „Jurnal cu Petre
Ţuţea” de Radu Preda, editura Humanitas, Bucureşti,
1992, p. 105). După părerea mea, nicio crimă nu poate
fi justificată logic prin biserică – aici nu sunt de acord
cu domnul Ţuţea. Biserica e casa Celui ce este Iubire
şi care nu numai că iubeşte dincolo de puterea de înţelegere a oamenilor, dar este şi infinit mai puternic
decât poate fi un om vreodată, în concluzie este o dovadă de cumplită prostie să-ţi motivezi crimele cu argumentul religiei. Degenerările sângeroase ale
ideologiei sunt de neiertat, dar arta, arta transcende
dincolo de persoana aceluia ce o creează. Arta românească e parte din cultura noastră, din identitatea noastră ca popor, nu trebuie să ne lăsăm călcaţi în picioare
de dragul comodităţii aparente. Cea mai periculoasă
formă de terorism e corupţia şi „terorismul politic”.
Nimic nu scuză impostura sau indiferenţa la valorile
culturale ale unui popor, mai ales când cineva este legislator. Un Eliade, un Heidegger, un Cioran sunt, aşa
cum spune Goethe, nişte naturi şi trebuie studiaţi în
toată complexitatea lor, chiar dacă aflăm şi lucruri tulburătoare, profund inconfortabile şi uneori condamnabile. Exponenţii acestui tip de terorism politic ucid
prin incompetenţă, inconştienţă şi ignoranţă, atât oa-
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meni cât mai ales ceva ce nu pot reclădi şi fără de care
o ţară devine o colonie, cultura şi identitatea naţională
fiind puse în pericolul de a pierde aspecte definitorii.
Eu, ca român, mă simt profund lezat că opere
cum ar fi cele ale lui Mircea Eliade să fie amuţite. Mă
tem ca societatea în care trăiesc să nu cufunde cultura
română veritabilă într-un ev mediu cultural doar pentru că aşa vor unii sau alţii, din moment ce personajul
Eliade nu a reprezentat un element activ al partidului
legionar, dovada cea mai grăitoare e un articol al său
dintr-un ziar al vremii în care el nu concepe legionarismul ca pe o mişcare de exterminare a evreilor pentru
a crea un „Lebensraum”, ci ca o reînviere a românismului: „Puţine neamuri europene au fost înzestrate de
Dumnezeu cu atâtea virtuţi ca neamul românesc. Unitatea lingvistică este aproape un miracol (limba română este singura limbă romanică fără dialecte).

grafica: Teodora Tudose

Românii au fost cei mai buni creatori de State din
sud-estul Europei. Puterea de creaţie spirituală a neamului nostru stă mărturie în folclor, în arta populară,
în sensibilitatea religioasă. Un neam hărăzit cu atâtea
virtuţi – biologice, civile, spirituale. Niciodată un
neam întreg n-a trăit o revoluţie creştină cu toată fiinţa
sa; niciodată cuvântul Mântuitorului n-a fost înţeles ca
o revoluţie a forţelor sufleteşti împotriva păcatelor şi
slăbiciunilor cărnii; niciodată un neam întreg nu şi-a
ales ca ideal de viaţă călugăria şi ca mireasă moartea.
În timp ce toate revoluţiile contemporane au ca scop
cucerirea puterii de către o clasă socială sau de către
un om, revoluţia legionară are drept ţintă supremă:
mântuirea neamului, împăcarea neamului românesc cu
Dumnezeu; cred în destinul neamului nostru; cred în
revoluţia creştină a omului nou; cred în libertate, în
personalitate şi în dragoste. De aceea cred în biruinţa
Mişcării Legionare, într-o Românie mândră şi puternică, într-un stil nou de viaţă, care va transforma în valori spirituale de universală circulaţie bogăţiile
sufletului românesc…”. Aceleaşi gânduri sunt exprimate şi de gânditorul român Andrei Pleşu: „Nu vreau
să mai trăiesc o dată sub flagelul interdicţiei culturale,
sub care am crescut în anii regimului trecut. Nu vreau
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să fiu suspect nici dacă citesc Sartre, nici dacă citesc
Ezra Pound, Céline, sau Heidegger, nici dacă admir
talentul lui Cioran, mintea lui Noica, graţia atotştiutoare a lui Mircea Vulcănescu. Nu am nevoie să ader
la biografia lor, la opţiunile discutabile ale vieţii lor
publice, pentru a mă lăsa sedus de prestaţia lor intelectuală şi, da, pentru a-i omagia fără rezerve şi în
orice fel, pentru rolul pe care l-au dobândit, pe merit,
în cultura ţării şi a veacului”.
La nivel global, Germania, ţara cea mai dezonorată de nazism şi de departe cea mai tolerantă din
punctul de vedere al tuturor prejudecăţilor sociale, îl
menţine pe Heidegger acolo unde îi e locul, pentru
ceea ce a creat din punct de vedere cultural, având în
vedere faptul că acesta nu numai că a aderat la o mişcare de extremă dreaptă, de asemenea mişcarea a fost
cea mai violentă formă de fascism, iar spre deosebire
de Eliade, activitatea sa în cadrul partidului nazist a
fost una mult mai puternică.
Întorcându-ne la Mircea Eliade, fără a fi considerată o apologie a fiinţei sale, acesta are o multitudine de faţete: omul politic, romancier de geniu,
filosof, stâlp al culturii la nivel global. Poate fi asemenea lui Nicolae Paulescu, păstrând bineînţeles proporţiile, inventatorul insulinei, interzis pentru cărţile lui
de antisemitism rasial pe care le-a publicat. Reţeta
omului genial, dar şi cu o viaţă impecabilă, încă nu a
fost găsită. Trebuie să ne obişnuim, pur şi simplu, cu
faptul că fiinţa umană are astfel de contradicţii şi astfel
de incongruenţe, care nu pot fi explicate în totalitate.
Poate tocmai studiul mecanismelor care fac o personalitate de talia lui Eliade să îmbrăţişeze idei primitive
şi brutale, chiar şi pentru o scurtă perioadă din viaţa
sa, ar aduce lumină în această zonă demonică a ideilor
ce duc la genocid şi a modului în care ele cuceresc
chiar şi pe cei mai cerebrali, culţi şi profunzi dintre
muritori.
Ce este de apreciat la artistul Mircea Eliade
este că el a ştiut să-şi ţină deoparte opţiunile politice
de opera sa ştiinţifică şi literară. Deci, tot ce e mai valoros din opera lui Eliade şi din personalitatea lui rămâne. Dacă opera sa nu este contaminată cu idei
legionare, atunci nu există absolut niciun motiv plauzibil pentru care să fie judecată şi îngrădită pentru slăbiciunile unei laturi umane care nu mai există. Tinerii
îl citesc şi aici nu mă refer la cei nealfabetizaţi sau cei
din subcultura manelelor, tinerii îl devorează pentru
că e viu, e proaspăt şi, ce e cel mai important, e românesc. E autentic chiar şi în domeniul horror unde totul,
în momentul de faţă, e spoit cu kitsch-uri americane,
cu mici excepţii; el cultivă mitul românesc, groaza şi
terifiantul pitoresc, nefalsificat, cules direct din folclor.
Atât timp cât „Tratat de istorie a religiilor” a
ajuns să fie citit pe toate continentele, iar imaginea filosofului Eliade să mai cureţe din aura nefericită pe
care o are România în străinătate, alături de alte mari
personalităţi culturale – el nu aparţine numai românilor, aparţine deja culturii mondiale –, consider că ocultarea sa şi a operelor sale, este o dovada în plus că nu
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ştim cum să ne valorificăm potenţialul naţional de
orice fel, o dovadă de înaltă trădare naţională care dacă
nu va fi pedepsită de noi, cu siguranţă va fi pedepsită
de istorie.
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Adrian Stoicescu

valoarea

valoare și context

Valoarea între Valoare şi valori

Fără îndoială că una dintre cele mai mari provocări pentru oricine ar fi tentat să scrie pe o anumită
temă este să abordeze unul dintre conceptele epuizate semantic prin suprautilizare, adaptare la orice situație
comunicațională, integrare în sintagme dintre cele mai năstrușnice și pendulare între registre dintre cele mai
diverse.
Valoarea este unul dintre aceste concepte care, cu bunăvoință, se lasă siluit deopotrivă de oratori,
retori și limbuți, în monstruoase verbiaje cu notă de definire, dar și de ponderați, cu sau fără valențe de voci
purtătoare de adevăr, în glose de tot felul.
De o altă parte se plasează creatorii și constructorii de bunuri culturale, indiferent de forma și natura
lor, care, ca rezultat al devenirii sau ca succes al momentului, se evidențiază în grupul din care fac parte
pentru a deveni un fel de navă amiral a domeniului lor și pe care, extrem de critica și viciata istorie decide
să îi rememoreze în paginile sale.

Rembrandt, Lomonosov, Tesla, Pavlov, Curie,
Disney, Napoleon, Eliade, Cioran, Bourdieu, Newton,
Aristotel, Brâncuși, Stoilov, Gagarin, Joyce, BernersLee… Este aici un simplu joc juxtapunerii la întâmplare a numelor creatorilor de valoare. Întreg textul
acesta, pe de altă parte, ar putea fi o enumerație de asemenea nume consacrate deopotrivă de trecerea timpului și de importanța modelului de care li se leagă
numele. La fel de adevărat însă e că formele valorii
sunt, de poate un număr de ori mai mare decât acela
al modelelor cu paternitate, anonime sau cvasianonime, poate mai precis, anonimizate de contexte.
Contextul se modifică și, prin urmare, modifică, atât vertical, cât și orizontal semnificatul valoric,
în logica unui binom simplu format din grup și acest
semnificat valoric. Cred însă că ambele tipuri de relații
posibile intrabinomial, adoptarea și adaptarea, alterează semnificativ însuși statutul valorii. Astfel, atât
timp cât grupul adoptă modelul, acesta se circumscrie
sferei valorii. Atunci însă când modelul trebuie adaptat
pentru acceptarea sa de către grup, acesta își pierde calitatea inițială de valoare. Adaptarea unui asemenea
model nu reprezintă decât o formă nouă, poate valoroasă și ea, însă cu totul altceva decât modelul anterior,
figurat ca valoare în situații de acceptare.
Astfel contextul funcționează ca revelator al
valorii sau, dimpotrivă, contestatar al acesteia, prin
mutare spre anonimat. O a treia situație, poate cea mai
încărcată de semantică a valorizării, este aceea în care
contextul redescoperă și, astfel, validează conținutul
unui model și pe emițătorul acestuia.
Istoria recentă oferă un întreg inventar de asemenea situații în care, pe fundalul schimbărilor de paradigme politice, mai lente sau mai rapide în ultimele
decenii, grupurile redescoperă situații, persoane convertite în personaje sau artefacte pe care anteriorul le
neagă. Din acest punct de vedere, contextul poate
funcționa pe principiile rectificării în ceea ce privește
conținutul valoric, valența recuperatoare a contextului
compunând paradigmele schimbătoare ale valorizării.
Reproduc în rândurile următoare un eșantion de
narațiune personală care se poate lesne integra în isto-
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ria orală a perioadei începuturilor comunismului în
România postbelică. Rememorarea îl are în centru pe
Richard Wurmbrand de numele căruia se leagă poate
cea mai transparentă relatare de peste ocean, în fața
Congresului american, despre adevărata față a universului represiv din răsăritul european al deceniilor care
succedă ocupația sovietică.

Tatăl meu era un om care tot ceea ce spunea,
într-adevăr împlinea. Una dintre poveștile cele mai
impresionante din viața mea a fost la vârsta când
aveam numai șase ani și jumătate. Așa s-a întâmplat
că imediat după războiul al doilea mondial, un creștin
din străinătate i-a adus tatălui meu o ștofă să își facă
un costum nou.
În fiecare dimineață tatăl mei îmi povestea diverse povestiri moralistice, creștine. Și una dintre
poveștile care mi le-a spus, în acea perioadă, era despre o femei care era foarte zgârcită și a trecut un
trecă…, un cerșetor la ușa ei și, la mari insistențe, i-a
aruncat o bucată de brânză mucegăită acestui
cerșetor. Și în noaptea respectivă femeia a visat că a
ajuns în cer și era un mare banchet și a vrut să se
așeze jos la acest banchet, și un înger a tras-o de mânecă și i-a spus:
- Doamnă, dumneata tre să stai la masa cealaltă, unde este brânza aia mucegăită, pentru că toți
ăștia au dat ce-a fost mai bun, ce-au avut, pe când
dumneata ai dat numai brânză mucegăită.
Și atunci, tatăl meu, bineînțeles, mi-a făcut
morala că atunci când avem ceva tre să dăm ceea ce
prețuim și nu să aruncăm cuiva gunoiul care nu-l
prețuim.
Așa se întâmplă că la două zile sau trei zile
după această povestire, tatăl meu foarte mândru se
proba, cum era pe vremuri în România, cu un costum
nou-nouț din acest material adus din străinătate, în
oglindă. Și eu, fiind acolo, i-am spus tatălui meu, zic:
acum ai două costume și fratele Weissman din biserica
noastră care întotdeauna vine cu un costum peticit la
biserică… Zic ar trebui ca unul dintre cele două costume ar trebui să le dai fratelui Weissman. La care
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tatăl meu pe loc m-a întrebat și care trebuie să-l dau?
Și i-am spus costumul care vrei să-l porți în ceruri, pe
ală să-l dai. În aceeași după-masă, tatăl meu l-a chemat pe acest bătrân frate Weissman și i-a dat costumul
nou adus din Elveția în fața mea.
Așa că fiind fiul pastorului Wurmbrand, asta
e o moștenire extraordinară. Este o bogăție extraordinară să ai pe cineva ca părinte pe care-l admiri că
ceea ce a spus a și făcut.*

Această relativ lungă citare are însă un cu totul
alt scop decât acela de a redescoperi valoarea unor modele umane pe care istoria le anulează în anumite momente ale devenirii sale. Textul reprodus aici are un
alt scop, și anume acela de a vedea cum contextele
devin un legitimant al valorii. Este vorba despre o valoare în registrul minorului ca pondere, analizabilă pe
cel puțin trei paliere distincte care, însă, corelate oferă
o cheie a raportului de filiație a unui tip de comportament valoric pe linia pildei, jucarea socială a acesteia
și, în cele din urmă, moștenirea acestuia care, citite împreună, dau măsura persistenței unui model și adoptarea acestuia în plan individual.
Citită acum jumătate de secol, narațiunea personală de mai sus, ar fi avut drept rezultantă imediată
pornirea aparatului represiv nu din cauza esenței textuale, ci din aceea a actualizării contextualizate personal. Citită azi, narațiunea se recompune ca marcă a
celei mai înalte forme de validare a aberației reprezentate de acțiunile mașinăriei opresive.
Dacă însă citim narațiunea ruptă de contextul
istoric al zicerii, putem o oferi o a treia grilă de valorificare prin care Valorii i se substituie valorile, adică
redimensionările unui model la contexte diferite.
Spuneam însă că această formă de rememorare
se poate descompune în trei secvențe de sine stătătoare, care pot constitui prin ele însele eșantioane purtătoare de sens valoric.
Prima dintre acestea este ficțiunea cu tematică
religioasă, temperată din perspectiva modelului pe
care vrea să îl ofere prin plasarea în visul revelator al
condiției de compensare karmică pe care propriile
fapte o dezvoltă. Cred că extrem de importat pentru
înțelegerea acestei scurte ficțiuni nu este contextul religios, parazitar pentru mesajul ascuns, ci o lectură de
tip newtonian, în sensul principiului acțiunii și al
reacțiunii. Forței cu care individul acționează îi corespunde, din sens opus, o forță cu o intensitate similară.
Dată fiind formația lui Wurmbrand, agregarea principiului fizic în grila de simboluri (re)compensatorii divine apare ca transparentă. Numai că principiul
guvernant se poate integra în orice sistem de semne
culturale, utilizabil astfel pentru construirea model de
legitimare a unui tip de comportament.

Cea de-a doua narațiune se poate circumscrie
aspectului jucării sociale a modelului. Descoperirea
principiului fizicii într-un sistem de practici culturale
este insuficientă pentru construirea un model valoric
complet. Pentru aceasta este necesară asumarea acestuia în propriul mod de acțiune. Fără îndoială că în
acest moment s-ar putea iniția o întreagă discuție despre cauzalitatea sau finalitatea gestului, însă aceasta
este una inoportună pentru încercarea aceasta de definire a valorii. Cu siguranță o interpretare a acțiunii lui
Wurmbrnad ar putea urmării elementele darului ca
fapt social total pe linia Mauss – Leenhardt, însă pentru construirea unei modalități de înțelegere a ceea ce
ar putea însemna valoarea, din nou, inutilitatea este
ceea ce ar face demersul total nepotrivit.
În fine, cel de-al treilea palier al narațiunii este
concluzia pe care fiul lui Wurmbrand o formulează.
Pentru aceasta din urmă din nou relevantă nu este simpla reafirmare a caracterului excepțional al întâmplării
care îl face pe fiu să își stimeze părintele. Un strat de
adâncime, care validează modelul valoric și care transpare în spatele cuvintelor, este constanța modelului.
Astfel, ne situăm acum în fața a două elemente inseparabile în semnificare: textul – o parabolă, deci un
text cu o profundă semnificație paideică – și contextul
– un interpretant al textului. Conjugate, cele două
oferă sistem dublu al decriptării mesajului întregii
narațiuni.
Primul sens generat de contextul din care este
luată narațiunea conferă tiparul unei valori individuale,
subiective, de rectitudine morală, de lipsă a rabatului
de la principiile enunțate. Cel de-al doilea sens, recompus printr-o lectură liberă de contextul originar, ne
poate oferi un mod particular de definire a unuia dintre
sensurile pe care nu Valoarea, ci o valoare, din multitudinea de valori existente, îl poate avea.
Valoarea, cum narațiunea o relevă, este construită pe trei cuvinte cheie: racordarea, acțiunea și impactul. Este așadar capacitatea de racordare la semnele
culturale adecvate, dublată de capacitatea individuală
de jucare socio-culturală a modelului într-o asemenea
măsură încât impactul pe care această jucare îl are să
conducă, în orice formă, la perpetuare a acestui model
jucat în conștiința unui grup.

* Textul este transcris din episodul Dacă zidurile ar putea vorbi din serialul documentar Memorialul durerii, realizat de
Lucia Hossu-Longin. Episodul este disponibil gratuit la https://www.youtube.com/watch?v=rh6nkUyrNLE, (accesat la 8.01.2016,
ora 9.00), iar interviul transcris este de minutul 3:50 până la 7:14. Transcrierea este una fidelă, fără a interveni asupra erorilor de
limbă pe care le conține.
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Cum devine o Valoare egală cu
mulţimea vidă sau aprofundarea
cunoaşterii nimicului

Motto: „Damnat quod non intellegunt.” (Ei condamnă ceea ce nu înțeleg.)
Quintillianus, „De Institutione Oratoria”, Cartea X, Capitolul 1.
„În fapt, pe lângă pretenţia de a se afirma ca subiect – pretenţie etică –, în orice individ există tentaţia
de a fugi de propria-i libertate şi de a se reifica: cale nefastă, căci pasiv, alienat, pierdut, el este pradă a
voinţelor străine, rupt de transcendenţa sa, frustrat de orice valoare.” – Simone de Beauvoir, „Al doilea sex”.

D

incolo de orice granițe geografice,
într-o societate care se proclamă modernă, cu sensul de civilizație avansată,
liberă și independentă, autentică prin prisma fondului
cultural moștenit, nu pot trece neobservate tendințele
din ce în ce mai accentuate, cred eu, de metisaj al gândirii, aplicat sau în plin proces de aplicare pe un schelet tradițional, de cele mai multe ori incompatibil cu
actualizările dezirate. Această incompatibilitate nu
este nicidecum una „genetică”, ci una datorată lipsei
de atenție și interes acordate procesului de „reparație”,
de îmbunătățire prin adăugire în spațiile vide și conservare a punctelor forte. Un fel de plăcere absurdă
sau mai degrabă nevoie închipuită de a construi de
dragul așa-ziselor tendințe, deși construcția se realizează peste niște ruine, iar pământul, odată stabil, de
la baza lor este transformat în nisipuri mișcătoare din
cauza acelorași tendințe. Pe acest șantier, undeva printre dărâmături și zgârie-nori strălucitori, își fac veacul
niște animale cu nume simplu: valori. Cu toții le
cunoaștem, purtăm discuții aprinse despre ele, le întoarcem pe toate părțile, le modificăm culorile, dimensiunile și importanța în funcție de nevoile și
schimbările individuale ori colective, însă nimeni nu
le-a văzut sau atins vreodată.
În tot acest periplu, care nu face decât să accentueze distanța crescândă dintre persoană și valori,
confuzia apare ca un parazit ce o hibridizează pe cea
dintâi. Sub această formă, raportul dintre cele două se
descrie ca o alternanță între niveluri înalte de tensiune
și relaxare. Cu toate acestea, confuzia poate căpăta
valențe pozitive, însă acest tip de rezultat se află
într-o strictă dependență față de posesorul/posesoarea
confuziei. Obscuritatea, în privința indivizilor ce
funcționează în aria unor parametri normali,
obișnuiește să ridice semne de întrebare, să dea
naștere îndoielii – asupra sinelui, existenței etc. –, iar
toate acestea conduc subiectul către dezvoltare. Modalitatea în care fiecare ființă evoluează sau involuează, după caz, derivă din rețeaua alegerilor
personale și a nivelului influenței exercitate de factori
externi, independenți de consecințele acestor alegeri
ori circumstanțele care le-au determinat.
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Luând în considerare aceste aspecte, în
speranța de a obține o idee mai clară sau pragmatică
asupra chestiunii, am apelat, ca un cetățean ce dorește
a fi cât de cât bine informat, la definiția din DEX.
Definiție care începe prin afirmația conform căreia
„valoáre, valori” înseamnă „proprietate a ceea ce este
bun, dezirabil și important”. Personal, am întrerupt
aici căutarea în această direcție, dintr-un motiv destul
de simplu: dicționarul mi-a oferit, în locul clarității pe
care o căutam, o ceață și mai densă. Sub o formă po-
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pulară și foarte rudimentară din punct de vedere
explicativ, dar plină de substanță, această ipostază devine sinonimă cu cele în care iarna, unele utilaje de
deszăpezire curăță de zăpadă un sens de circulație și
îl înzăpezesc de două ori mai mult pe celălalt. După
care se întorc pe sensul opus și operațiunea se repetă.
Un proces ciclic, de altfel, precum numeroasele tentative de a afla, de a cunoaște ceva concret atunci când
discutăm despre un concept cât de poate de abstract
și prin urmare, predispus interpretărilor. Cu alte cuvinte, în astfel de împrejurări, căutarea unor răspunsuri nu face decât să nască și mai multe întrebări, și
mai multe dubii. Îmi place să numesc aceste dezbateri
– cu manifestări colective orientate spre exterior sau
individuale orientate către interior – discuții despre
nimic, ce contribuie la dezvoltare. Este ceva la care
clasa politică se pricepe de minune, doar că în acest
caz, dezvoltarea întârzie să apară.

grafica: Alexandra Chipăilă

Realizăm, astfel, că nu știm nimic, iar ceea ce
cunoaștem despre definiția ori caracteristicile „valorilor” face trimitere în mod direct la alte concepte... la
fel de abstracte. Cu toate acestea, putem observa un
soi de aplicabilitate al valorilor și manifestărilor acestora. Și aici îmi vin în minte cuvintele unei scriitoare
și prietene dragi, Riri Sylvia Manor, care îmi spunea
că „în societatea de astăzi – oricare ar fi ea –, când sunt
implantate atâtea pseudovalori, există riscul de a nu
recunoaște valorile false” și că „valorile sunt relative,
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ele nu rămân niciodată bătute în cuie”. În acest context, nimic mai adevărat, aș
îndrăzni să afirm, subliniind
că riscul la care dânsa făcea
referire este și mai mare,
poate, în privința indivizilor
aflați în plin proces de formare și dezvoltare. Dacă
această relativitate și capacitate de metamorfozare a
valorilor depind de diverse
curente de gândire, de
mentalități, prin urmare de
diferențele dintre generații
și implicit distincțiile dintre
indivizi, am fi tentați să presupunem, atunci care este,
până la urmă, originea valorilor? De exemplu, valorile
unui bărbat diferă de cele
ale unei femei? Și de ce? În
acest sens, Simone de Beauvoir expune un punct de
vedere interesant: „(...) o societate nu este o specie: în
societate, specia se realizează ca existenţă; ea transcende către lume şi viitor; moravurile ei nu se deduc
din biologie; indivizii nu sînt niciodată lăsaţi în voia
naturii lor, ei ascultă de acea natură secundă care e cutuma, în care se reflectă dorinţe şi temeri care traduc
atitudinea lor ontologică. Nu ca trup, ci ca trup supus
tabuurilor şi legilor, subiectul capătă conştiinţă de sine
şi se împlineşte: căci în numele anumitor valori se valorizează el pe sine însuşi. Şi, încă o dată, nu fiziologia
este aceea care fondează valorile: ci, mai degrabă, datele biologice iau înfăţişarea datelor conferite de existent.”1 Plecând de la aceste afirmații, este interesant
de văzut cum de-a lungul istoriei, distincțiile dintre
bărbați și femei – în cadrul cărora femeia se afla mereu
pe o scară inferioară bărbatului – își aveau originea,
se explicau prin natura biologică ori capacitatea intelectuală a fiecăruia. De exemplu, memoria hegemonică masculină povestește că în opinia lui Aristotel,
femeile au avut mai puțini dinți decât bărbații, ca atare
acestea erau inferioare;2 Sfântul Paul considera că bărbatul trebuia să fie „capul” soției, așa cum Hristos este
„capul” bisericii; Sfântul Toma a susținut că „femeile
erau bărbați care au fost prost pregătiți, care au rămas
cu deficiențe”;3 Gautier a privit femeia asemeni modului străvechi: un sclav frumos, destinat plăcerilor
bărbaților.
Nietzsche spunea că „femeile sunt incapabile
de prietenie. Nu depășesc condiția unei pisici sau a
unei păsări de curte. În cel mai bun caz, sunt vaci”;4
Rousseau susținea că „femeia este făcută să suporte
nedreptățile bărbatului”;5 Schopenhauer, că femeia
există doar pentru propagarea speciei, și o considera,
inclusiv la nivel sexual, a fi o ființă intermediară între
copil și animal; Freud le vedea ca pe niște ființe invidioase pe penis, supuse și de multe ori isterice, a căror
„eliberare” consta în acceptarea rolului lor; Kant a vorbit despre inferioritatea lor atât intelectuală cât și morală, iar Darwin spunea că lupta pentru supraviețuire
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a făcut bărbații superiori
din punct de vedere intelectual în comparație cu
femeile.6 Dar în ciuda impunerii logicii instrumentale
și
reducționiste
masculine,
care
a
desfășurat o campanie perversă de depreciere, manipulare, denaturare și
demonizare asupra femeilor, există o istorie negată
ce caută să facă din memorie o chestiune de putere și
nu o reflecție asupra trecutului, care poate fi utilă
pentru păstrarea acestei
puteri sau folosită ca un
mijloc de atingere a puterii. În acest sens, se constată că Aristotel nu a
putut, el însuși, să numere
dinții din gura unei femei, dar a susținut că sunt mai
puțini decât în cazul bărbaților.7 Este adevărat că odată
cu Hristos se creează o nouă imagine a femeilor – se
produce, deci, o schimbare la nivelul ierarhiei valorilor
– reprezentate de Maria, dar în cazul căreia libertatea
a fost refuzată din cauza virginității, a obedienței, a
maternității și a celibatului ce era impus femeii. Cu
alte cuvinte, transformarea „răului” într-un „rău mai
bun”.

valoarea

feminismul

În 500 î.Hr., Solon a instituționalizat prostituția, cea mai veche meserie inventată de bărbat – în
aceeași categorie intrând și sclavia sau segregarea.
Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza unei nevoi
reale, ci datorită unor comodități create de sistemul
acelei vremi.8 Prostituatele erau într-un oraș precum
canalizarea într-un palat: „Scoate canalizarea și palatul
va deveni un loc murdar și infect.”9 Biserica le persecuta și condamna, dar societatea avea nevoie de ele.
În sistemul capitalist, bărbații au creat legi discriminatorii pentru a menține femeile în locul de supunere:
acasă, cu copiii, și dacă era favorabil pentru ei, la locul
de muncă; dar nu bărbații în sine sunt cei ce depreciau
femeile, ci structura autoritară a puterii companiilor,
care la vremea respectivă reflectau interesele clasei
asupritoare: burghezia.10
Astfel, din punct de vedere istoric, singura modalitate pentru femei de a-și obține recunoaștere și statut în urma muncii depuse în domeniul privat, a fost
demonstrând că sunt soții bune și, mai ales, mame
bune. În secolul al XVII-lea în Europa, gânditorii
iluminiști au început să sugereze valoarea educației
pentru femei, pe motiv că aceasta le-ar permite să fie
mame mai bune. În „A Vindication of the Rights of
Women” (1792), o lucrare adesea citată ca fiind primul
manifest feminist, Mary Wollstonecraft a oferit o critică usturătoare referitoare la discriminarea contemporană pe baza criteriului de sex.11 Deși munca ei a
fost considerată extrem de radicală în perioada aceea,
aceasta a încurajat femeile să fie soții și mame:
distincția acestor sfere separate a rămas de necontestat.
Idealul maternității republicane atât de răspândit în
America începutului de secol al XIX-lea, se învârte de
asemenea în jurul rolului femeilor ca îndrumătoare ale
generației următoare. Femeile au fost lăudate și idealizate, dar în continuare constrânse de sfera privată.12
Iar acesta reprezintă doar unul din multitudinea de exemple ce relevă capacitatea indivizilor de a
perverti dimensiunile sau nuanțele valorilor în funcție
de circumstanțe, astfel încât noul rezultat să favorizeze
scopurile unui anumit grup. Aceeași „valoare” poate
fi recunoscută într-un anumit context și contestată în
altul, indiferent dacă veridicitatea argumentelor, formulate pentru a sprijini x sau y afirmație, poate fi demonstrată sau nu. Întotdeauna se va găsi un grup de
susținători care vor propaga ideea respectivă până
când va fi ajuns în stadiul de a fi recunoscută ca un soi
de adevăr, ori instanță universal acceptată, moment în
care demonstrarea autenticității sale nu mai este necesară. Cu alte cuvinte, dacă o valoare falsă nu este contestată, atunci aceasta este acceptată ca fiind autentică.
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Simone de Beauvoir, „Al doilea sex”, Capitolul I: Datele biologiei, Vol.1, p.
67;
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Mujeres, el Poder y las Resistencias”, Neiva, Huila, Colombia, pp. 7-15, pp. 1011;
3
Idem, p. 11;
4
Ibidem;
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6
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7
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Victoria Sau, în „Manifiesto para la liberación de la mujer”;
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11
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12
Idem, p. 8.
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Roxana Costea

Valorile feminismului în operele
Virginiei Woolf şi ale Fridei Kahlo

Feminismul este o mişcare socială care recent a cunoscut o creştere fantastică, în special în rândurile
adolescenţilor, acest lucru fiind facilitat de reţelele de socializare. Interesul acesta a adus cu sine reproşurile
unui grup de oameni care spun că feminismul este o mişcare egoistă şi inutilă. Argumentul principal este că
feminismul se concentrează doar pe problemele femeilor, neluând în considerare presiunea şi mentalitatea defectuoasă care afectează bărbaţii, dar ca orice mişcare socială, feminismul are şi susţinători care nu îl înţeleg
cu adevărat. Feminismul cu care eu am făcut cunoştinţă este unul tolerant şi dispus să asculte problemele oricărui grup social, astfel luptând nu numai pentru a schimba mentalul societăţii în ceea ce priveşte femeile, ci
şi pentru victimele abuzului făcut faţă de ambele sexe, pentru persoanele care se confruntă cu rasismul sau
orice alt tip de discriminare. Datorită acestui cadru ideologic favorabil, unde lumina reflectoarelor cade pe
feminism, expunând publicului părţile negative şi pozitive ale sale, am decis să scriu un eseu în care să analizez
prezenţa acestui curent în operele de arta a două simboluri ale feminismului: Virginia Woolf şi Frida Kahlo.

„Către far” este romanul emblematic al
Virginiei Woolf, în care sunt relatate două zile diferite,
la distanţă de 10 ani. După spusele autoarei, acest
roman este unul profund biografic, familia Ramsay şi
prietenii lor fiind inspiraţi de propria sa familie, precum şi de grupul de intelectuali din clasa mijlocie care
i-au animat copilăria. Personajul principal al primei
părţi este doamna Ramsay, o femeie de aproximativ
50 de ani care, odată cu aducerea pe lume a opt copii,
şi-a asumat rolul de mamă universală, atât pentru familia ei, cât şi pentru prietenii invitaţi să petreacă perioade nedefinite în casa de vacanţă a familiei Ramsay.
Ea reprezintă arhetipul femeii din acea perioadă: o femeie care trebuia să-şi facă un scop în viaţă
din menţinerea unui sentiment de mulţumire în familie, de multe ori lăsându-se pe sine la o parte pentru a
satisface nevoile de atenţie sau recunoaştere ale celorlalţi, însăşi doamna Ramsay asociindu-se cu un burete
din care este stoarsă apa până la uscare, o imagine rudimentară şi macabră dacă o privim din punct de vedere psihologic. Altă funcţie pe care femeia o
îndeplinea era aceea de a pune tot timpul în valoare
potenţialul masculin, asigurând individul de propria
inteligenţă şi virilitate, acest moment fiind surprins în
carte în momentul mesei, când Lily Briscoe îl pune
într-o dificultate intelectuală pe acolitul domnului
Ramsay, Charles Tansley, cel din urmă rămânând
şocat, ba chiar înfuriat de această „impertinenţă”. Însă
chiar dacă doamna Ramsay era întruchiparea tuturor
acestor încorsetări sociale asupra femeii, autoarea are
grijă să prezinte şi părţile ascunse ale celorlalte personaje: nevoia ei profundă de linişte, dorinţa de a nu mai
fi constrânsă de soţul său, necesitatea de a-i ridica lui
moralul prin propria ei cădere intelectuală şi spirituală
şi nevoia de a avea rolul de peţitoare pentru tinerii pe
care îi întâlneşte, nevoie care este profund înrădăcinată
în ideea de instinct matern. Pe parcursul cărţii se realizează sintetizarea simbolică a doamnei Ramsay şi a
tuturor gândurilor ei în ideea de zeitate mamă, astfel
Woolf arată că feminismul, deşi exprimă nevoia unei
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schimbări, nu le neagă femeilor de tipul doamnei
Ramsay dreptul de a avea o astfel de viaţă, de a se dedica familiei, reuşind în acelaşi timp să accentueze impetuozitatea unei echilibrări socio-economice a
societăţii.
Acest arhetip este pus în antiteză cu a doua
parte a romanului, care reprezintă femeia în ipostaza
de pictor, un domeniu în care femeile nu aveau o prezenţă consistentă; un alt domeniu la care femeile nu
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aveau acces era educaţia. Chiar tatăl Virginiei Woolf
i-a refuzat acesteia o educaţie superioară, acest drept
fiind acordat doar fraţilor ei, fapt care a avut un puternic impact asupra ei pe tot parcursul vieţii. Lily
Briscoe, una dintre tinerii invitaţi, care făcea parte din
fundalul primei părţi, este scoasă în evidenţă; ea nu
este foarte frumoasă precum cealaltă femeie invitată,
Minta Doyle, însă preocuparea ei pentru calitatea propriei arte şi conflictul ei interior care pune sub semnul
întrebării capacitatea sa de a crea este ceea ce o face
imaginea femeii moderne. Ea nu vrea să-şi găsească
un soţ, să aibă o familie, ba chiar consideră o grijă în
plus faptul că trebuie să aibă grijă de casă şi de tatăl
ei, deoarece aceste lucruri o sustrag de la adevărata ei
pasiune – pictura. Un lucru interesant este momentul
în care Lily recunoaşte pentru sine că este îndrăgostită
de ideea de familie şi de rolul pe care l-ar avea ea în
cadrul acesteia, dar este doar o imagine idealizată a familiei din acea perioadă, după cum am observat prin
constanta oboseală psihică pe care o expunea doamna
Ramsay. Principalul motiv generator al gândirii lui
Lily este arta ei; ea spune în roman că nu se consideră
talentată, mai mult mediocră, dar îşi găseşte sensul în
pictură, în încercarea de a transpune formele şi culorile
realităţii pe pânza sa, la sfârşitul unui tablou găsind cu
adevărat deplinătatea. La finele primei părţi, ea începuse deja un peisaj în care personajele principale erau
doamna Ramsay şi James, unul dintre copiii ei, însă
nu putea să picteze aceste două entităţi într-o formă
cât mai în conformitate cu viziunea ei. Seara, după ce
a contemplat îndelung problema, găseşte soluţia
printr-o rearanjare, dar odată cu miezul nopţii apar stihiile lui şi a trecerii timpului, care stăpânesc casa,
alungă oamenii şi instaurează războiul (Primul Război
Mondial). A doua parte se concentrează pe această
căutare a lui Lily a sensului vieţii, la început ea ezitând
să termine tabloul datorită prezenţei sufocante a proaspăt văduvitului domn Ramsay, care, fiind privat de
atenţia şi grija constantă pe care o primea de la soţia
lui, îi impunea fără cuvinte lui Lily să preia ea rolul
de mamă universală. În acest moment ea realizează
care îi este menirea şi termină tabloul.
Simbolul tabloului şi al importanţei existenţiale pe care Lily i-o insuflă are puternice valenţe feministe: Lily îl privea precum lucrarea ei cea mai
importantă datorită prezenţei doamnei Ramsay, reprezentând un ideal spre care ea tindea, dar şi dovada, atât
pentru sine cât şi pentru bărbaţii precum Charles
Tansley, care i-au luat în derâdere arta şi propria inteligenţă, că era capabilă de a crea ceva profund simbo-
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lic, ceva ce putea avea un impact asupra privitorului.
Practic, ea dovedea că este capabilă să fie o artistă în
cea mai pură formă a cuvântului, ea nedorind excelenţă, ci doar posibilitatea de a-şi alege acest stil de
viaţă nonconformist pentru aceea perioadă, fără să fie
judecată. Ea este femeia modernă, feministă, care elogiază prin acest tablou vechiul arhetip, pentru a accentua ideea de spectru larg, de posibilitate a alegerii
propriului stil de viaţă; ea nu o condamnă pe doamna
Ramsay că s-a sacrificat deoarece realizează că această
atitudine a fost o alegerea conştientă şi voită, însă este
una care nu i se potriveşte.
Motivul dualităţii, în acest caz cultural, se regăseşte şi în multiple tablouri ale Fridei Kahlo. Cel pe
care l-am ales este intitulat „Cele două Fride” şi o reprezintă pe artistă îmbrăcată în prima ipostază într-o
rochie în stil european, iar în a doua într-o rochie Tehuană specifică. Un element suprarealist este smulgerea inimilor celor doua Fride din interiorul corpurilor
lor şi plasarea acestora în exterior, fiind conectate
printr-o venă, legătură care ne arată că ele nu sunt
decât diviziuni ale Fridei originale: cea cu influenţe
europene reprezintă societatea occidentală, care doreşte ca artista să adopte cutumele şi îmbrăcămintea
lor, renunţând astfel la propria ei identitate culturală
şi inspiraţie plastică, a doua fiind tocmai refuzul de a
se conforma şi dorinţa de a distruge ideea de frumuseţe
care se găseşte doar în trăsăturile şi aspectul caucazian.
Astfel, se realizează principala conexiune între Frida
Kahlo şi Virginia Woolf: motivul dublului pentru a
exemplifica lacunele societăţii şi mentalităţii timpurilor lor.

grafica: Tudor Lepădatu
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Încercarea de a elimina această standardizare
a femeilor reiese şi din multiplele autoportrete ale
Fridei, unde păstrează elemente care de obicei sunt
considerate neadecvate pentru femei, cum ar fi pilozitatea facială. Aceste elemente apar ca un protest pentru
reificarea femeii, care este prezentă şi în ziua de azi.
Ea nu le ascunde, ci le îmbrăţişează, astfel se induce
ideea că femeia poate fi o persoană autonomă, nu un
accesoriu frumos pentru bărbat sau pur şi simplu o persoană care să le confirme inteligenţa.
ţie biologicului: printre plante se regăseşte imaginea
părinţilor săi şi, separat, pe o bucata de pământ, sunt
două femei, iar datorită gesturilor tandre se deduce că
între cele două există o relaţie safică, fapt autobiografic. Tot în apă se regăseşte şi o rochie Tehuană pentru
a simboliza originiea mexicană a artistei, aceasta fiind
o importantă parte a identităţii artistice a Fridei şi o
profundă sursă de inspiraţie. Astfel, în acest tablou
sunt folosite elemente recurente din simbolistica Fridei
Kahlo, pentru a facilita o eludare mai rapidă a sensului
şi pentru a crea acest univers suprarelist specific, făcând dovada capacităţii sale de a realiza măreţia, lucru
de care mulţi s-au îndoit. De aceea, ea poate fi considerată un model pentru feminismul modern, toată viaţa
sa luptându-se pentru propria artă, cultură şi viziune
asupra frumuseţii non-convenţionale.
Virginia Woolf şi Frida Kahlo sunt doar două
din numeroasele femei care au avut curajul să-şi exprime viziunea feministă într-o societate care condamna această mişcare socială ca fiind extremistă şi
nejustificată. Ele sunt formatoare de opinie care şi-au
folosit influenţa pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unei schimbări şi pentru a îndemna femeile care
intră în contact cu arta lor să se exprime liber şi să fie
independente, acesta fiind dreptul lor.
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Una dintre lucrările mele preferate ale Fridei
Kahlo este una cu o temă mult mai largă: „What the
water gave me” reprezintă un fel de colaj al dualităţii
prin care este expusă viaţa artistei, dar şi viziunile sale
asupra lumii. Artista însăşi este reprezentată prin picioarele ce ies din apă. Simbolul apei este unul al chinului şi al problemelor din viaţa ei, volumul acesteia
părând să o înghită. Însăşi Frida a spus: „I drank to
drown my pain, but the damned pain learned how to
swim, and now I am overwhelmed by this decent and
good behavior”. Al doilea element care atrage atenţia
este zgârie-norul care erupe din vulcan şi reprezintă
convingerile comuniste ale Fridei, prin alăturarea
preistoricului cu noul capitalism. Lângă vulcan este
un bărbat fără faţă care controlează un mecanism de
tortură pentru o femeie de tip Ophelia, aflată în apă,
imagine ce ar putea reprezenta chinurile la care o supunea soţul său, Diego Rivera. Ea dă o deosebită aten-
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Valorile spaţiului în romanul
„Dumnezeu s-a născut în exil” de Horia Vintilă

„A nins mult şi niciun zgomot nu mă mai ajunge. Focul s-a stins în vatră. Sunt obosit, degetele mi s-au
dezvăţat cu scrisul. Cel puţin să fi avut un câine căruia să-i vorbesc, o viaţă credincioasă lângă mine. Cineva
a venit azi ca să mă îngrijească, a aprins focul, a făcut patul. Să fi fost Lidia? Cineva care-mi cunoaşte obiceiurile şi care vrea să mă ştie scriind mai departe...”1
Nu. Am fost eu, Cititorul. Eu am venit şi am aprins focul. De fapt, nu l-am aprins, ci am mai pus un
lemn peste cărbunii aprinşi care dogoreau tremurând în cartea ta. Am ajuns la uşa ta din întâmplare, apoi, ca
un centurion roman te-am urmărit în cei opt ani cu un scop precis. Iartă-mă că îmi voi scrie raportul care nu
te va scăpa din exil. Iartă-mă că nu pot să te las în pace, că meseria nu mă lasă să-ţi fiu prieten sau, cel puţin,
nu-mi dă voie să mă recunosc învins în faţa cuvintelor tale. Iartă-mă. Deşi ţi-am fost complice, deşi am stat
lângă tine în tot acest timp, nu voi putea să admit asta. Tot ce pot să fac este să mai trimit câţiva prieteni să
mai treacă pe la tine, să mai înteţească focul, ca să-ţi dezmorţeşti degetele şi cuvintele şi s-o iei de la capăt.

P

oate că încă din titlul lucrării, raportul
dintre centru şi periferie a trimis în mod
imediat la cartea lui Mircea Eliade “Sacrul şi profanul” în al cărei prim capitol, autorul stabileşte coordonatele spaţiului tradiţional, care este
definit în primul rând prin organizarea strictă a lui în
jurul unui centru, un reper care are ca scop stabilirea
unei structuri prin alcătuirea unor valenţe sacre, valenţe care se schimbă pe linia centru-periferie. Sacralitatea scade circular când ne îndepărtăm de centru,
Cosmosul deteriorându-se progresiv, lăsând loc unor
infiltrări ale Haosului din ce în ce mai accentuate. Ies
astfel în evidenţă două caracteristici ale spaţiului tradiţional, două direcţii care vor constitui şi direcţiile de
dezvoltare ale lucrării de faţă, şi anume, structura circulară a spaţiului şi valorificarea calitativă diferită
pe care centrul o are în raport cu periferia.
Vom avea de asemenea în vedere mutaţiile
care au loc în cadrul acestor caracteristici: desfiinţarea
aparentă a organizării circulare (spun „aparentă” pentru că vom vedea că aceasta nu dispare, ci doar îşi anulează centrul iniţial pentru a se condensa în alte centre,
structurând apoi cercuri multiple) şi schimbarea raporturilor dintre individ şi spaţiu, influenţând în acest mod
mutaţii calitative între centru şi periferie. Cel mai bine
aceste raporturi se pot observa în literatura de exil: exilatul este supus unei desprinderi de „acasă” spre a fi
direcţionat contra voinţei sale către un spaţiu necunoscut, în marginea sau chiar în afara lumii din care făcea
parte, într-o margine a civilizaţiei unde procesul de
identificare cu spaţiul nou (valorizat negativ) este
greu de realizat. Spre a exemplifica această teorie am
ales să analizăm romanul lui Horia Vintilă „Dumnezeu
s-a născut în exil”. Vom observa cum personajul, poetul Ovidiu, exilat la Tomis de către Augustus şi considerat vinovat pentru decăderea morală a Romei din
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cauza poemului erotico-didactic „Ars amandi”, va
trece prin mai multe faze ale exilului, începând cu cea
a inacceptării spaţiului în care este exilat şi a numeroaselor scrisori trimise către Roma pentru a cere iertare lui Augustus, şi terminând cu acceptarea noului
spaţiu, chiar identificarea cu acesta şi respingerea
Romei.

grafica: Bianca Vrânceanu 33
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I. Nu toate drumurile duc la Roma

Toată existenţa se împarte între Roma şi Tomis.
Roma este oraşul amintirii (şi vom analiza imaginea
Romei ca spaţiu interiorizat, al memoriei), al tinereţii
şi al iubirilor pasionale, în timp ce Tomisul este oraşul
sărac, în care el locuieşte chiar la periferie, în afara zidurilor de apărare. E un oraş mai degrabă militar, decât
un oraş al pasiunilor şi al poeziei. Tomisul este însă
realitatea și prezentul. „Roma e departe, la celălalt
capăt al pământului.”2, iar poetul nu mai poate să o
păstreze decât în amintire; şi ca să păstreze amintirea
are nevoie de anumite elemente care să o evoce. În
noaptea plecării în exil, Ovidiu caută ceva care să îi
aducă aminte de Roma şi de viaţa lui trecută; găseşte
basmaua Corinei (iubita sa) şi „ura împotriva lui
Augustus. Din întâmplare, amândouă au aceeaşi culoare.”3 – galbenă. Iată cum Roma este transferată din
centrul existenţei şi al prezentului, în periferia trecutului, în obiecte, în amintire (unde va ocupa însă destul
de mult timp centrul), dar şi în vis, în periferia conştientului.
Tomisul este prezentul, dar e o realitate care
mult timp îl agresează pe străinul care nu se poate
adapta ritmului vieţii de aici şi care nu îi poate înţelege
pe locuitorii săi, în majoritate barbari, fără ştiinţă de
carte şi insensibili aparent la lirismul existenţei pe care
îl întâlnea la Roma la tot pasul. „Totul îmi este străin
şi urăsc tot ce mă-nconjoară în această clipă. Ar fi deajuns câţiva ostaşi romani pentru ca toată această în-
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tindere, cu oamenii de pe ea, această mare şi acest pământ, să devină altceva, un loc prietenos, o parte din
Roma.” Ovidiu tânjeşte după civilizaţia Romei. După
organizarea ei, după o siguranţă pe care ea i-o oferea
între zidurile ei. La Tomis, casa lui e mică şi e aşezată
pe malul mării, pe malul pe care Medeea şi-a ucis fratele, pe malul supus haosului şi păcatului. În locul civilizaţiei, Ovidiu va găsi însă altceva, ceva mai de preţ,
ceva ce nu ar fi putut niciodată să găsească la Roma.
În prima jumătate a romanului, Roma este considerată
centrul absolut al lumii. Însă treptat această imagine
idealizată a Romei se întunecă sub umbra lui Augustus, a brutalităţilor ostaşilor romani, a moravurilor
uşoare şi a răspunsurilor din ce în ce mai rare pe care
le primeşte de la cei rămaşi acolo. Treptat, contaminarea cu alte valori a spaţiului de la Tomis se realizează
prin modificarea modului în care Ovidiu relaţionează
cu universul imediat exterior sau cu cel interior (casa
de pe malul mării, Dochia, câinele său, Augustus, lucrurile): „M-am simţit la mine acasă, în mijlocul unui
mic univers prietenos, o femeie, un câine, o casă, fiinţe
şi lucruri care se obişnuiseră cu prezenţa mea şi care
ar fi suferit dacă i-aş fi părăsit.”4
Ovidiu pendulează în continuu între dorinţa de
a reveni la Roma şi aceea de a păstra liniştea pe care
i-o oferea Tomisul. Libertatea de a se exprima cum doreşte era de asemenea foarte importantă. La Tomis nu
îl constrângea nimic. Putea măcar să ţină un jurnal în
care să îşi arate adevăratele opinii faţă de Augustus,
opinii pe care, de altfel, nu le împărtăşea, prin cuvânt,
cu nimeni. Toată această traumă produsă de imposibilitatea alegerii face din Ovidiu un personaj tragic,
autorul real, Horia Vintilă, apropiindu-se de spiritualitatea antică nu doar printr-un discurs îngrijit şi echilibrat, ci şi prin construcţia acestui personaj în care
putem citi deopotrivă echilibrul clasicizant al personalităţii reale, dar şi scindarea interioară care transformă personalitatea în persoană, umanizând-o.
La distanţă de numai câteva pagini, personajul-narator scrie astfel: „Roma e în mine şi sunt gata
să-mi dau viaţa ca să rămână cum e, cu plăcerile şi păcatele ei, până la sfârşitul veacurilor.”5 Pentru ca mai
apoi să ne spună că „Roma înseamnă trecutul, pe care
îl cunosc prea bine. Viitorul e aici, împrejurul meu,
păzit de taine şi de vrăji necunoscute.”6 Iată cum spaţiul este strâns legat de un moment istoric, de timp, formând o uniune de nedestrămat. Ne trage şi pe noi,
cititorii, în aceeaşi capcană a incertitudinii şi ne îndeamnă în acelaşi timp să aşteptăm cu mai multă curiozitate finalul.
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Cum de se schimbă atât de dramatic raportul
dintre personaj şi loc? Aici îşi joacă rolul poate cel mai
important factor, şi anume, religia. Roma era totodată
şi oraşul zeilor lui Ovidiu, zei pe care i-a cântat atât
de minunat în Metamorfoze, dar şi atât de uman. Un
uman care i-a făcut mincinoşi, trădători, pasionali. Un
uman care i-a îndepărtat de idealul de sacralitate pe
care îl avea Ovidiu. Zeii nu îi mai satisfăceau nevoile
spirituale. Ştia acest lucru încă de tânăr, dar existenţa
lor, apropierea lor, îi dădea totuşi un sentiment de securitate pe care îl pierde iniţial odată cu venirea la
Tomis. „Trecutul meu are un nume, dar la ce bun?
Plâng. Mi-e teamă şi mi-e frig, iar zeii s-au spart în
ţăndări.”7 spune Ovidiu când ajunge în locul exilului
său. Cu toate că religiozitatea lui Ovidiu este şi a şi
fost pusă la îndoială, iată că ordinea pe care o impunea
prezenţa unor zei, fie ei şi unii corupţi şi umanizaţi, îi
lipseşte cel mai mult. Lumea se destramă. Zeii sunt
prea departe. Reperul dispare. Omul trebuie să rătăcească în zadar. Dar la Tomis, prin intermediul Dochiei, îl descoperă pe Zalmoxe, zeul dacilor. Credinţa
dacilor într-un singur zeu îl atrage, însă nu şi-o însuşeşte pe deplin. Caută să înţeleagă cum acest popor
barbar a ajuns la această religie monoteistă, religie pe
care o vede ca o bună alternativă la politeismul roman.
„Prin cuvintele tinerei femei luam cunoştinţă
de ceea ce Pitagora numise, cu cinci sute de ani
înainte, dumnezeul unic şi totul se ştergea în faţa acestei vieţi, pe care de fapt o cunoşteam, dar a cărei adevărată cunoaştere mă aştepta la capătul pământului,
sub zidurile Tomisului, singura consolare posibilă.”8
Aşadar, pe lângă linişte, libertate, Ovidiu câştigă la
Tomis credinţa, spre a cărei desăvârşire pleacă în călătorie dincolo de Danubius, la Poiana Mărului, unde
realizează, ca orice erou antic, trecerea în lumea cealaltă, şi unde descoperă salvarea. Însă înainte să se
simtă prins în această religie, prietenul său Theodor îi
povesteşte cum la Ierusalem a luat parte în urmă cu
câţiva ani la naşterea lui Dumnezeu. Ştia asta pentru
că îl privise în ochi şi de atunci simţise ce avea să se
întâmple. Theodor, cel mai norocos şi cel mai ghinionist om de pe pământ pentru că îl găsise pe Dumnezeu
şi nu avusese puterea să rămână lângă el. Din acest
motiv el îşi reia căutările, iar Ovidiu reia în scrierea sa
această temă. Ştia că tot ceea ce se întâmplase la daci
nu era decât o simplă pregătire pentru ceea ce va urma
şi ceea ce îi rămânea să facă era să aştepte. Tomisul
căpătase deja alt statut. Era încă exil, dar nu era un exil
care îndepărta, ci, dimpotrivă, unul care apropia de
Dumnezeu. Punând această transformare şi în legătură
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cu teoria simbolisticii spaţiale a lui O. Spengler din
Der Untergang des Abendlandes pe care Lucian Blaga
îl citează în Trilogia culturii: orizont şi stil, spaţiul
mioritic, geneza metaforei şi sensul culturii, această
trecere ar fi reprezentată de mutaţia de la o cultură al
cărei simbol este corpul (cultura antică), la o cultură
modernă, în care şi creştinismul este asimilat şi transformat, o cultură simbolizată de infinitul tridimensional şi, aşa cum o numeşte Spengler, „faustiană,
desemnând o existenţă trăită profund, conştientă, care
se priveşte pe sine însăşi şi se cufundă în sine cu veşnic şi infinit nesaţiu; faustiană e cultura memoriilor, a
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reflexiilor, a perspectivelor în timp şi în spaţiu, a expansiunilor în toate domeniile şi a problematizărilor
fără capăt.”9 Cartea lui Horia Vintilă se extinde asupra
unor transformări spirituale profunde şi colective, trecând peste individualitatea pe care o prezintă ad litteram în paginile sale. Şi modernitatea se naşte în exil.

II. Cercul se destramă

Trecând acum de raportul dintre personaj şi
spaţiu, rămâne să vedem cum organizarea iniţială, circulară, având ca centru capitala Imperiului Roman,
este abandonată. Cercul se desface şi permite ieşirea
din el. În afara lui nu este însă haos, iar Ovidiu vede
acest lucru, descoperind astfel un infinit structurat,
orientat către alte centre. „Viaţa e posibilă oriunde poţi
face focul şi unde gândul se comunică prin cuvinte.
Roma nu e decât un capriciu, un punct minuscul, prea
strălucitor poate, în mijlocul nopţii umane.”10 Depărtarea de Roma transformă acest oraş din centru absolut, în periferie, acest joc de schimbare a valorilor fiind
şi interiorizat de către personaj.
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Revenind la ideea de modernitate şi la schimbările pe care ea le implică, observăm acea disoluţie a
spaţiului organizat circular. Nu se susţine însă nici
principiul care spune că spaţiul modern îşi pierde spiritualitatea, deci îşi pierde structura, devenind haos.
Omul modern încă atribuie diferite valori spaţiului
care îl înconjoară, martoră fiind teoria non-locurilor
(Marc Augé). Individul face o diferenţiere netă între
diferitele spaţii pe care le ocupă. Da, universul circular
închis a fost înlocuit de un infinit, dar nu mai puţin definit. Noul univers ar putea fi asemănat cu un lac sub
picăturile de ploaie. Într-un nesfârşit, cercuri mai mici
sau mai mari care se intersectează sau nu, însă un nesfârşit clar configurat. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu
spaţiul cu care se intersectează Ovidiu. Ieşind din zona
de confort, el se confruntă cu infinitul. Dar acesta se
coagulează în jurul unor puncte tari, cum ar fi casa de
la marginea oraşului, Poiana Mărului, Dochia.

grafica: Emilia Munteanu

„Această nesfârşire aş numi-o pace. O pace
care vorbeşte de un trecut sau de un viitor foarte îndepărtat, când sufletul omenesc a avut, sau va avea, chipul acestui spaţiu. Mă simt trăind fără teamă, pentru
prima oară de când exist.”11 – pe Ovidiu aflându-se în
Poiana Mărului îl regăsim în cel mai important moment al vieţii sale. Dezrădăcinarea de care suferea din
cauza exilului se anulează pentru că spiritualitatea
pierdută este recuperată şi regenerată. Ovidiu ajunge
să descopere Dumnezeul unic, echilibrul şi armonia
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pe care acesta i le oferă. Înţelege că pentru ca
Dumnezeu să existe şi pentru ca omul să îl descopere,
nu este nevoie de temple, de centre prestabilite şi respectate, pentru că, odată descoperit, individul este centru pentru sine, aflând adevărul în propria-i fiinţă.
Dumnezeu e exilat în carne, pe pământ. Iisus s-a născut, lumea începe deja să se schimbe. Dar Dumnezeu
este deopotrivă exilat în om - în fiecare om în parte şi
mai mult, în fiecare lucru. Ovidiu nu este „acasă” la
Roma şi ştie că nu va mai ajunge niciodată acolo. Pentru că spiritual aparţinea deja altui loc pe care îl descoperise în spaţiul barbar al dacilor şi în sine însuşi.
Un spaţiu a cărui lumină nu era ştirbită de nimic – nici
de lipsa de carte a prietenilor daci, nici de insensibilitatea lor la poezia lirică. Lumina sălăşluia oriunde în
acel spaţiu care era la început o margine a Pământului.
Era acum Centrul. Ajungem să vedem cum Ovidiu intuise valoarea spaţiului în care ajunsese încă din începutul cărţii: „Numai după ce am ajuns aici,
dezrădăcinat din trecutul meu şi din toată înşelăciunea
care-l umplea, am descoperit adevărata mea fiinţă. Şederea aici e o suferinţă şi în toate scrisorile mele lupt
pentru a putea fi iertat şi a mă întoarce într-o zi acasă
sau, cel puţin, să fiu trimis în altă parte, într-o climă
mai dulce şi printre oameni care să nu fie barbari, dar
nu-mi va părea rău niciodată de clipele în care am
putut să mă aplec fără teamă peste sufletul meu, fără
scârbă, fără frică şi fără umilire. Pe malul Pontului
Euxin, ale cărui ape, câteodată, par negre, ca şi cum
noaptea în ele şi-ar avea leagănul, am început să fiu
om cu adevărat.”12
Unele lucruri sunt de nespus, pentru că ele ştirbesc şi muşcă prin existenţa lor în rostire. Tot ce s-a
spus până aici a fost articulat pe baza unor repere teoretice fără de care calea ar fi fost una rătăcitoare. Care
este instrumentul cu ajutorul căruia măsurăm valoarea,
valoarea unui spaţiu, a unei cărţi, a unui om? În lucrarea de faţă, stabilirea unei dihotomii care să funcţioneze, aparent fără echivoc, a oferit un aer bun de
respirat. Altfel, tot ce am fi putut observa este că subiectivitatea controlează într-o atât de mare măsură
obiectul privirii noastre, încât nu mai putem fi siguri
de nimic. Dar nu trebuie să cădem nicidecum în
această extremă a interpretării, în acest exil al credinţei
că subiectivitatea este singurul reper posibil şi valabil
şi că nu mai există niciun punct fix. Aceste puncte fixe
există, după cum am văzut, dacă ne raportăm la spaţiu.
Prin amintiri, ne raportăm la timp. Prin etică, la oameni (să nu ne ferim de valorile morale – ele sunt convertite ideologic. Să ne ferim de ideologii.). Prin
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estetică, la opera de artă. Iar acestea impun o serie de
opoziţii, de perechi de termeni care nu funcţionează
decât în această simultaneitate a polarităţii. Acesta este
şi cel mai bun examen pentru a demonstra valabilitatea
unei idei: ea este perfect valabilă atâta vreme cât şi perechea ei negativă funcţionează. Centrul funcţionează
doar în raport cu periferia, frumosul cu urâtul, bunul
cu răul. Valoarea nu este, aşadar, una, ci mai degrabă,
UNU (1). Valoarea este chiar funcţionarea acestor polarităţi în simultaneitate temporală şi spaţială. Existând
în valoare, te afli în acelaşi timp la kilometrul zero şi
în exil.

grafica: Andra Potlog
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Ica Dumbravă

Viaţa şi moartea ca un năvod
(Metafora năvodului în tragedia greacă)

D

intotdeauna, omul a fost măcinat de
căutarea unui sens al propriei existențe,
raportându-se la Divinitate pentru a-și
defini sinele. Timpul cronologic, aflat într-o permanentă scurgere, a făcut ca omul să-și dorească din ce
în ce mai mult să dobândească nemurirea. Atât în literatură, cât și în alte arte, ființa umană apare ca o căutătoare a veșniciei, folosindu-și libertatea și propriul
mod de a se raporta la lume pentru a-și atinge scopul.
La prima vedere, pentru literatura antică s-ar
putea spune că nu există libertate. Observăm încă din
scrierile lui Homer că destinul eroilor este raportat
mereu la zeii care par să guverneze întreaga viața, în
conversațiile lor de pe Olimp amintind mereu cât de
efemer și de nesemnificativ este destinul uman, destin
ce valorează cât punere în balanță a vieții de către
Zeus. În ciuda acestei predestinări a ființei care este
oarecum evidentă în scrierile lui Homer, ființa umană
se află într-un joc permanent cu libertatea ei. În momentele definitorii ale propriei vieți, fiecare erou are
posibilitatea de a alege. Deși opinia generală referitoare la tragic accentuează ideea unei lupte a omului
impotriva fatalității (ananké), nu putem ignora liber-
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tatea de alegere care îl definește pe erou, așa cum
susține și criticul Guy Rachet. Este adevărat că această
importanță a libertății pe care o accentuează Guy
Rachet este văzută ca o preîntâmpinare a unei nenorociri inevitabile, așa cum este cazul lui Oedip din
opera lui Sofocle, care alege să afle cine este ucigașul
regelui Laios chiar dacă Tiresias refuză să îi spună.
Alegerea lui Oedip și insistențele lui nu aduc o armonizare a acțiunii și un final fericit pentru rege, ci o nenorocire, un dezechilibru major. Oedip iese în
întâmpinarea propriei nenorociri, pronunțând exilul ca
pedeapsă înainte de a afla că el însuși este ucigașul.
Este adevărat că universul antic accentuează
construcția piramidală a lumii, în vârful căreia este situat Zeus, însă și el, împreună cu ceilalți zei se raportează la câteva coordonate comune cu cele ale eroilor.
Eroul antic, crede că înveșnicirea este asigurată de
timé (stima publică), care la rândul ei depinde de dobândirea unui anumit statut în societate, statutul de
aristos (cei mai buni). Datorită acestei stime publice,
merge Hector la luptă; în ciuda rugăminților Andromacăi, el nu are de ales din cauza statutului său:
„mi-e rușine de ai mei de la Troia” (Iliada, cântul VI).
Nemurirea este construită pe baza acestui prestigiu pu-
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blic, la care și zeii se raportează într-o oarecare măsură. Preocupați de propria lor onoare, zeii îi pedepsesc pe cei care îi neglijează sau care le tratează preoții
cu lipsă de respect, după cum aflăm în „Dialectica spiritului grec” de E.R.Doods.
Metaforic vorbind, întregul destin al eroilor se
configurează atât în epopeea greacă, cât și în tragedie
sub forma unui năvod. Ordinea exterioară a cetății și
ordinea intrinsecă guvernată de Zei, aflate în strânsă
legătură, sunt construite în jurul unor coordonate definitorii: echilibrul măsurii poate fi tulburat de erorile
lipsite de intenție (hamartia), depășirea măsurii atrage
după sine consecințe nefaste (hybris), învingerea acestor consecințe atrage ostilitate din partea unor zeil
(phthonos), iar ostilitatea aduce inevitabil un conflict,
toată această înlănțuire cauză-efect fiind scheletul pe
care este amplasat năvodul tragicului. Definite asemănător atât de Guy Rachet, cât și de E.R.Doods, aceste
concepte de: hamartia, hybris, phthonos devin niște
constante ale spiritului grec prezente atât în epopeile
homerice, cât și în tragedii, care pun în mișcare un întreg mecanism de construire a intrigii. În tragedia
Oedip rege scrisă de Sofocle, hamartia se manifestă
prin uciderea regelui Laios și căsătoria cu Iocasta,
fosta soție a regelui. Astfel, ucigașul comite o dublă
eroare care va avea urmări grave. Lipsit de intenție și
fără a ști adevărul, mai întâi Oedip va ajunge să se căsătorească cu propria mama, fiind rege al Tebei în
locul tatălui său, iar pedeapsa este urmare a propriei
decizii de a găsi ucigașul fostului rege. Exilul nu este
singura consecință, descoperirea hamartiei atrage
după sine o pedeapsă autoimpusă: Oedip își scoate singur ochii, năvodul destinului său desfășurându-se pe
bazele impuse tocmai de această eroare a dorinței de
a descoperi autorul crimei.
La Euripide, metafora năvodului apare ca o
desfășurare nefastă a destinului, fiind legată tot de
ideea crimei. În Bacantele, acțiunea este construită în
jurul cultului dionisiac, zeul Dinoysos fiind conturat
în antiteză cu regele Penteu. În timp ce regele teban
Penteu este conturat ca fiind un menținător al ordinii
și echilibrului cetății, purtător al puterii regale,
pământești, zeul Dionysos apare ca întemeietor al unei
religii, fiind un factor de dezechilibru și dezordine și
având o putere diferită asupra tebanilor deoarece
aparține divinului. El vrea să își impună cultul împotriva dorinței regelui, deși nu are niciun drept să îi încalce autoritatea statală. Astfel, cele două figuri eroice
își încalcă unul altuia libertatea: Dionysos vine să răspândească o religie chiar dacă autoritatea locală nu îi
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permite tocmai pentru că puterea lui nu este de ordin
terestru și nu trebuie să fie supusă îngrădirilor morale
pământene, iar regele Penteu nu îi dă voie lui Dionysos să își instaleze cultul în cetatea pe care el o conduce, dar încercările sale eșuează, dezechilibrul venind
tocmai din faptul că cele două lumi sunt ireconciliabile: muritori, zei. Penteu crede că îl are pe Dionysos
ca într-un laț și, de aceea, dă ordin să fie închis. Răspândirea cultului nu poate fi însă oprită pentru că
voința umanului nu reușește să învingă zeii. Metafora
năvodului în care crede Penteu că l-a prins pe Dionysos se transformă într-o capcană, pentru că palatul lui
Penteu și locul unde este închis Dionysos vor fi năruite. Mânia zeilor nu a putut fi învinsă de mânia muritorilor, sfatul pe care Dionysos i-l dă lui Penteu fiind
mai mult o amenințare:„oprește-te și stâmpără-ți
mânia ta”(„Bacantele”).
Tot ca într-un năvod pare a fi condus Penteu
spre moarte, rațiunea sa fiind manipulată de Dionysos
cu o precizie uluitoare. Regelui i se întunecă mintea și
se îmbracă în haine femeiești, fiind parcă sub stăpânirea unei confuzii temporare a conștiinței, într-o stare
de ate, care se atribuie zeilor, ca orice altă abatere de
la normalitate, după cum aflăm în „Dialectica spiritului grec”. Dionysos îl conduce pe Penteu pe muntele
Citeron unde face ca bacantele să îl vadă tocmai pentru
a-l ucide. „Turbate de-al divinității suflu”, bacantele
conduse chiar de Agave, mama lui Penteu, îi sfâșie trupul: „toate își aveau/ De sânge pline mâinile și-și aruncau/ Bucăți din carnea lui Penteu ca mingile”.
Cadavrul e împrăștiat pe stânci, iar Agave se întoarce
în cetate cu capul lui Penteu crezând că duce victorioasă un cap de leu. Paradoxal este faptul că năvodul
în care credea Penteu că îl ține pe Dionysos atunci
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când îl duce la închisoare se întoarce împotriva eroului
însuși, destinul pe care dă vina Agave (moira) fiind de
fapt nenorocirea pe care chiar ea o aduce asupra cetății
prin uciderea fiului. Și în cazul “Bacantelor” eroarea
(hamartia) atrage după sine o pedeapsă pe care
ucigașa și-o asumă: ea pleacă în surghiun împreună cu
surorile ei, pe „calea nenorocirii”. Dionysos nu se îndură de ele, deși Bacantele l-au slujit și și-au însușit
primele cultul adus de el în Teba, concluzia la care
ajunge Agave fiind definitorie pentru trăsăturile care
ar trebui să aparțină doar muritorilor: „mânia-i pentru așteaptă soțul cu mult dor. Întâmpinându-și soțul cu
oameni, nu și pentru zei”.
vorbe amăgitoare, deși avea un plan de răzbunare bine
stabilit, Clitemnestra rostește mai multe vorbe care
prevestesc nenorocirea ce va urma. Năvodul devine
din ce în ce mai apropiat de ideea de moarte, de sfârșit
al unui destin care oricum nu poate fi schimbat. Chiar
vorbele Clitemnestrei: „De-ar fi primit atâtea răni
acest bărbat cum s-a/ zvonit până la casa lui în fel și
chip, ar avea mai/ multe găuri ca un năvod” prevestesc
sfârșitul tragic al lui Agamemnon, trupul lui având să
fie străpuns de sabie de mai multe ori și urmând să semene cu găurile unui năvod.
Moarte este prefigurată și de motivul purpurei
care simbolizează sângele ce va fi vărsat în palat,
Clitemnestra întâmpinându-și soțul cu un covor de
purpură. Agamemnon refuză să calce pe covor spunând că e un dar ce se cuvine zeilor, nu muritorilor,
însă soția sa insistă spunând: „avem prinos de purpură
în palat”. Purpura devine echivalentă cu moartea și
răzbunarea, deoarece Agamemnon își sacrificase fiica,
pe Ifigenia, pentru a avea vânt bun corăbiile care au
mers în căutarea Elenei, soția lui Paris. Sângele Ifigeniei era cauza pentru care palatul purta prinoase de
purpură, deoarece mama ei dorea să se răzbune. Totul
stă astfel sub semnul morții, iar Agamemnon își acceptă viitorul destin pășind peste purpura covorului,
însă desculț, ca semn al neasumării faptelor ce vor
urma. El merge pe drumul construit din covoare de
purpură tocmai spre Clitemnestra, cea care va răzbuna
cu „purpură”, sângele vărsat al fiicei ei nevinovate.
Astfel, valoarea feminității și purității care o caracteriza pe Ifigenia ale cărei rugăminți nu au fost ascultate
grafica: Alexandru Enoiu
de propriul tată, este transformată și înlocuită cu puPerspectiva asupra metaforei năvodului se terea maleficului pe care o dă orice dorință de răzbuschimbă în opera lui Euripide. Remarcăm în Orestia nare, fapt ce o caracterizează pe Clitemnestra.
recurența cuvântului năvod, menționat de mai multe
În Dicționarul de simboluri al lui Hans Biederori în discursurile personajelor, pentru a ilustra diverse mann, năvodul este descris ca o împletitură în formă
ipostaze ale destinului. Prima ipostază a năvodului de rețea cu care „în mitologia greacă, zeul făurar Heeste, în Agamemnon, cea de prevestire a unor viitoare faistos și-a învăluit soția infidelă Afrodita și pe amannenorociri. Privind corăbiile care revin în cetate, atât tul ei Ares cu o plasa din fire de bronz ce nu putea fi
paznicul, cât și proorocița Cassandra vorbesc despre ruptă, pentru a-i lăsa pradă batjocurii zeilor”. Așa și
soarta cetății troiene ca fiind o consecință a voinței zei- Clitemnestra, își imobilizează soțul în cadă, cu un
lor: „se vede că zeii au aruncat un năvod nimicitor asu- năvod, pentru a-l ucide. Năvodul apare ca prevestitor
pra Troiei”. Năvodul simbolizează în acest caz al nenorocirii și în discursurile Casandrei, însoțitoarea
nimicirea, distrugerea și arderea cetății Troiei, voința lui Agamemnon, care devine ținta geloziei soției regezeilor fiind neschimbată în ciuda jertfelor aduse contra lui. Gelozia ei este neîntemeiată și se încheie cu moarursitei, respinse de flăcările rugului. Venirea corăbiilor tea Casandrei, deși Clitemnestra însăși își înșelase
acasă însemna implicit întoarcerea lui Agamemnon, soțul cu Egist. Trupul ucis al Casandrei rămâne lângă
regele cetății. La auzul veștii, Clitemnestra, soția sa, cadavrul înfășurat în plasă al lui Agamemnon și va fi
dă jertfe zeilor și apare ca o persoană fidelă, care își văzut de către locuitorii Tebei așa cum trupurile Afro-
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ditei și al lui Ares au rămas prinse în năvod pentru a fi
văzute de toți zeii. Plasa care este „un simbol al prinderii în capcană”, devine acum armă a crimei și
unealtă cu care este împlinit destinul, năvodul ca semn
al morții fiind recurent și în alte culturi. În Dicționarul
de simboluri vedem că „Ran, zeița scandinavă a mării,
îi pescuiește cu năvodul pe cei înecați și îi duce în
împărăția morților”, așa cum Clitemnestra și-a condus
și ea soțul spre moarte tot cu un năvod, însă de data
aceasta nu un năvod călăuzitor al unui trup deja mort,
ci un năvod aducător de purpură, de sânge.
Astfel, deși fiecare erou are caracteristica intrinsecă a libertății de care poate dispune oricând își
dorește, destinul acționează asemenea unui năvod din
care victima nu are scăpare. Dacă J. Chevalier și
A.Gheerbrandt vorbesc de un năvod ca fiind o armă
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de temut, care în Roma era folosită în luptele gladiatorilor pentru a imobiliza adversarul, tot așa și pentru
omul antic grec, năvodul este o armă care îi imobilizează simțurile.După cum aflăm din Dicționarul de
simboluri al celor doi, „în Biblie, năvodul este și un
echivalent al spaimei: „Cuprinsu-m-au durerile
(lanțurile) morții și primejdiile iadului m-au găsit;
necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat” (Psalmi, 114, 3-4)”. Așa cum în Evanghelii, „năvoadele simbolizează acțiunea divină care tinde să-i
strângă pe oameni pentru a-i duce în Împărăția Cerurilor după Judecata de Apoi: „Asemenea este iarăși
Împărăția cerurilor cu un năvod aruncat în mare și
care adună tot felul de pești. Iar când s-a umplut…au
ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat
afară. Așa va fi la sfârșitul veacului”(Matei, 13, 4749)”, așa și în tragedia antică oamenii sunt aduși spre
moarte de destinul lor care acționează ca un năvod.
Deși nu putem asocia veșnicia vieții pe care o dobândesc cei care intră în Împărăția cerurilor cu
înveșnicirea eroilor în mintea cititorului, putem face o
legătură între metafora năvodului care pescuiește sufletele drepților (în Evanghelii) și cea a năvodului care
condamnă suflete (în tragedii).
Condus de propria libertate în deciziile care
îl privesc, dar care nu îi influențează sensul vieții,
omul tragic grec este condus spre moarte ca într-un
năvod, el rămânând însă nemuritor prin forța caracterului său și prin prestigiul pe care îl dobândește în comunitatea din care face parte, viața și moarte lui fiind
văzute ca un năvod din care nimeni nu poate scăpa.
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Minnesang sau etosul cavaleresc
modelat prin iubirea platonică
ESEU

Beatrice Maria Alexandrescu

La sfârşitul secolului al-XII-lea, în literatura germană se produce o schimbare: se trece de la textele
cu scop didactic, inspirate din Biblie, la poezii interpretate (cântate) în faţa publicului aristocrat, cunoscute
sub numele de Minnesang, termen tradus prin ,,literatură erotică medievală”. Până în aproximativ 1170,
textele erau scrise în mare parte în mănăstiri de către călugări care cunoşteau cele şapte arte liberale (septem
artes liberales), ţinta lor fiind răspândirea şi consolidarea credinţei creştine; printre teme se numărau vieţile
sfinţilor, ale martirilor, caracterul religios rezultând din faptul că acestea erau un exemplu foarte bun pentru
o viaţă pe placul lui Dumnezeu. După 1170, textele sunt realizate de nobili, de cavaleri, care cântau pentru
a-şi arăta cultura şi valorile, ele concentrându-se pe idealurile cavalerilor.

Minnesang nu reprezintă o lirică subiectivă, ci
urmăreşte un model predefinit; ceea ce poate fi schimbat sunt rimele, tablourile, însă acestea sunt mai degrabă nişte noutăţi cu caracter formal. Poeţii nu scriu
din propria experienţă, în această perioadă
nepunându-se accentul pe originalitate. La baza acestei literaturi erotice se află etosul cavaleresc, compus
din Triuwe (,,Treue”, ,,fidelitate”), Milte (,,Milde”,
,,blândeţe”, ,,generozitate”), Muot (,,Mut”, ,,curaj”) şi
Froide (,,Freude”, ,,bucurie”, ,,plăcere”). Un cavaler
adevărat cultiva aceste valori, caracterul ideal derivând
din suma tuturor. Triuwe însemna că nobilul se afla
într-o relaţie deosebită cu cel pe care îl slujea şi cu femeia pe care o iubea, care era adesea soţia stăpânului
său, aşadar o doamnă cu o poziţie socială superioară,
denumită Frouwe (,,Frau”, ,,doamnă”) sau das hohe
Wip, sintagmă care subliniază treapta înaltă pe care se
afla. Cavalerul nu trebuia să îşi trădeze stăpânul şi iubita, rămânându-le credincios amândurora. Totodată,
el era un exemplu de Froide şi Muot, un optimism, respectiv un curaj imens care izvorăşte parcă dintr-un cod
sacru al cavalerilor. El nu este coleric, melancolic sau
isteric, ci echilibrat, plin de energie, dispus să săvârşească fapte eroice. Acest curaj nu este însoţit numai
de o forţă fizică ieşită din comun, ci şi de o atitudine
morală caracteristică unui cavaler autentic înţeleasă
numai în cadrul unei spiritualităţi proprii. Prin Milte
se înţelege o generozitate extraordinară, o trăsătură întâlnită mai ales în cazul conducătorilor. Prin contopirea acestor însuşiri ia naştere caracterul eroic, nobilii
care apar în Minnesang fiind purtătorii unui sistem
complex de valori care redă atitudinea faţă de iubire,
responsabilitate şi fidelitate.
Un cuvânt foarte interesant, Minne, semnifică
nucleul întregii poezii erotice medievale. Această dragoste cavalerească, la fel ca celelalte valori preţuite de
cavaleri, face parte din spiritul nobil, din codul sacru
al acestora despre care vorbeam mai sus. Minne poate
fi percepută ca o iubire platonică faţă de femeia de
care cavalerul era îndrăgostit până la moarte, o iubire
care se manifesta numai spiritual, fără contact fizic şi
prin care acesta se cultiva. Acest tip de iubire coagulează etosul cavaleresc, prin ea nobilii învăţând să îşi
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controleze impulsurile, instinctele primare, să îşi interiorizeze sentimentele. Iubirea şlefuieşte, rafinează, civilizează, are un rol educativ, nobilul devenind, în cele
din urmă, un om cultivat, superior. În această relaţie,
dama îl învaţă ce este cultura, îl îmbogăţeşte spiritual.
În schimb, pentru a-i arăta iubirea, cavalerul trebuia
să săvârşească un Minnedienst, adică o faptă eroică şi
se întâmpla adesea ca acesta să plece departe şi să înfrângă un balaur, un zmeu sau un uriaş. În Minnesang,
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iubirea apare ca o artă pe care cavalerii încep să o stăpânească prin educare datorită unei adevărate profesoare, die Frouwe, simbolizând o legătură spirituală
profundă, unică.
În Falkenlied (der Falke = şoim, das Lied =
cântec), una dintre cele mai cunoscute poezii, este revelată întreaga filosofie a conceptului Minne printr-o
împletire de metafore şi de simboluri precum panglica,
şoimul şi mătasea. Simbol al bărbatului iubit, şoimul
este dresat de damă într-un joc tainic al dragostei timp
de un an, cifră a perfecţiunii. Iubita îi împodobeşte penajul cu aur, îl cizelează, anihilându-i impulsurile caracteristice naturii animale şi transformându-l într-un
bărbat plin de virtuţi. Şirul de metafore continuă cu
zborul şoimului, care pleacă pe alte tărâmuri, purtând
o pănglicuţă din mătase, material al feminităţii. Şoimul
trece printr-un proces de feminizare, panglica, produs
al educaţiei primite de la o doamnă de rang înalt, semnificând cultivarea prin iubire. Femeia este, aşadar, un
factor al rafinării interioare, al îmblânzirii animalului,
a păsării sălbatice. Dragostea pe care cavalerul o
poartă în suflet îl ajută să îşi dezvolte virtuţile. Minne
poate fi receptată, dacă luăm în considerare termenii
din psihanaliză, ca un sentiment sublimat, reprezentând un conglomerat de trăiri departe de tot ceea ce
este profan în lumea aceasta. Este o dragoste spirituală
par excellence, adâncă, prin care cavalerul învaţă, pe
lângă tehnicile militare, un cod moral necesar ocupaţiei sale, din care fac parte disciplina, respectul şi credinţa.
Un alt cânt este cel al lui Heinrich von Morungen, el fiind conceput ca o serie de monologuri în care
vocea feminină alternează cu cea masculină, tehnică
ce sugerează probabil imposibilitatea comunicării ca
urmare a despărţirii celor doi după o noapte de iubire.
Lied-ul lui Morungen prezintă iubirea ca act al contemplaţiei, corpurile sunt dematerializate, căpătând
sens numai în contextul unei spiritualizări. Nobilul
vede în corpul femeii iubite lumina lunii, un alb mai
alb decât zăpada, a cărui strălucire întrece orice alt
obiect din Univers. Trupul femeii este de fapt imaterial, un contur de linii strălucitoare, rece, incolor,
această transparenţă trimiţând la imaterialitatea iubirii.
Negarea corporalităţii implică pierderea contactului cu
lumea mundană, care există numai într-un sistem fizic
bine definit, în care trebuie luate în considerare noţiuni
precum greutatea şi masa corpurilor. Interacţiunea nu
este una a corpurilor, ci una a sufletelor. Albul trupului
femeii poate avea şi o conotaţie religioasă, pentru că
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el apare şi în portretul Mariei, mama lui Iisus, ceea ce
ilustrează viziunea cavalerului în ceea ce priveşte
dama. Pentru el, femeia este sfântă, încărcată de mister, precum noaptea pe care o petrec împreună. Monologurile următoare trădează anumite clişee, de
exemplu, femeia văzută ca o fiinţă emoţională şi bărbatul ca una puternică, ce se poate stăpâni pe sine. Ea
îşi manifestă sentimentele, singura ei dorinţă fiind să
rămână aproape de iubit. Lacrimile femeii curg la vale,
Morungen hiperbolizând suferinţa. În schimb, cavalerul, amintindu-şi cum ea îl săruta în somn, o consolează. Iubita rememorează cum el voia să îi privească
braţele dezgolite, corpul ei devenind din nou obiect de
meditaţie, care îi induce ideea de Cosmos, de astru ceresc, de mamă. Existenţa ei este virtuală, toată energia
stând în ochii cavalerului, în care se proiectează
imaginea unei nepământene. În această poezie, conceptul Minne se împleteşte cu erosul şi cu spiritualita-

grafica: Livia Burlacu

43

ESEU

tea, însă prin sentimentul de iubire, eul liric nu are ca
scop definirea unei relaţii, ci mai degrabă analiza sinelui. Minne este iubirea purtată de un bărbat, o iubire
cavalerească, ce construieşte o gândire profundă, un
mod diferit de a privi lumea, ea deosebindu-se de
Liebe, dragostea cunoscută în mod obişnuit.
În poezia lui Dietmar von Aist, apar elemente
din natură, precum pasărea şi teiul, arborele iubirii,
fiind la fel de bogată în semnificaţii ca celelalte două.
Pentru cuplu, zorii zilei constituie o ameninţare, natura
cuprinzând elemente care joacă simbolic rolul unor
vestitori: pasărea care zboară de pe creanga teiului şi
cântă. Spre deosebire de poezia lui Morungen, aceasta
prezintă un dialog între cei doi şi nu monologuri care
alternează. Imaginile sunt subtile, natura reacţionând
în acord cu evenimentele din lumea celor doi. Suferinţa este concentrată în dispariţia păsării, un eveniment aparent nesemnificativ fiind încărcat de greutatea
îndepărtării. La fel ca în poezia lui Morungen, sunt revelate manifestările pline de emoţii negative ale
damei, dar şi calităţile cavalerului, care declară că va
face tot ce îi va cere aceasta.
Minnesang este o poezie foarte sensibilă ce ascunde o frumuseţe aparte, arhaică. Pe lângă lucrurile
de la suprafaţă sălăşluiesc elemente foarte profunde,

o încărcătură sufletească
specifică unui cavaler şi
iubitei sale, o lirică a depărtării şi a închiderii interioare. Interiorul este
mult mai bogat reprezentat decât exteriorul, care
mai degrabă reprezintă o
reacţie la trăirile celor
doi, poate şi pentru că
dragostea dintre aceştia
este cultivată în interior,
exteriorul însemnând
ameninţare. Modelarea
iubirii în spaţiul intern
este urmată de o transformare a sinelui, care
ajunge să cunoască sentimente rareori dezvoltate în acest mod. Minne
simbolizează o pasiune
nemanifestată erotic, ci în absenţa corpurilor – un nod
al sufletelor. Eul liric, fie o voce feminină, fie una masculină, transmite intensitatea durerii, care îl schimbă
pe cavaler şi construieşte un sistem de virtuţi compus
din credinţa faţă de cel apropiat, generozitate, blândeţe, curaj neîntrecut, energie, optimism, dar mai ales
disponibilitatea de a săvârşi fapte eroice.

Vechiul oraş imperial,
un haiku în proză

Y

asunari Kawabata este un renumit romancier japonez, laureatul Premiul
Nobel pentru literatură din anul 1968,
având următoarea motivaţie din partea juriului: ,,măiestria lui literară, care exprimă cu mare sensibilitate
esenţa spiritului japonez”. Unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale este Vechiul oraș imperial, publicat în 1962 și tradus în limba engleză pentru prima
dată în 1987.
Titlul romanului trimite, în aparență, doar la
spațiul acțiunii romanului, orașul Kyōto care a fost capitală imperială între anii 794 și 1867. Dar, în realitate
orașul din centrul insulei principale a arhipelagului japonez este imaginea sinteză a vastei culturi nipone,
care are în centrul ei filosofia budistă și cele peste trei
sute de sărbători tradiționale care se desfășoară de-a
lungul celor patru anotimpuri, primul capitol întitulându-se ,,Flori de primăvară” și ultimul ,,Flori de
iarnă”. Kyōto este, de fapt, personajul principal al romanului. Orașul este asemenea unui om, care după
război, se trezește într-o lume care nu mai pare a fi a
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Maria Zgăbărdici

sa în întregime, pentru că nu înțelege pe deplin care
este cauza atât de multor transformări care îl metamorfozează într-o ființă abia născută. Tot ceea ce îi conferă
identitate - cireșii înfloriți, serbările de la templele budiste și șintoiste, sărbătoarea din Gion, cel mai renumit
district al gheișelor, arta țesutului manual, ritualul pelerinajului mut, sărbătoarea tăiatului bambusului - este
ajuns într-un stadiu muribund. Dincolo de descrierile
memorabile, transpare tristețea autorului că prezintă o
lume care se stinge treptat, asistând neputincios la
dispariția ei. Orașul Kyōto, așa cum îl prezintă
Yasunari Kawabata rămâne în memoria cititorului, mai
ales după terminarea lecturii romanului. Detaliul descriptiv este acela dintr-o pictură Zen: Pe partea dreaptă
a drumului, era un brad Himalaya mare, care începuse
să îmnugurească. Crengile lungi care creșteau în partea de jos atingeau pământul. Era un conifer, dar verdele proaspăt și blând al mugurilor nu avea nicio
legătură cu acele specifice coniferelor. Nu aparținea
foioaselor, ca unele specii de pin, dar dacă ar fi fost
așa, mugurii lor ar fi desfătat privirile tuturor cu
frumusețea lor ireală.
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Acțiunea romanului evoluează lent, fără a
produce lectorului prea
multe suprize. Personajul
principal este Chieko, o
tânără care trăiește în casa
lui Sata Takichiro, proprietarul unui magazin de
stofe pentru chimonouri.
Chieko are o origine neclară, nu ni se spune cu
exactitate când a fost
abondonată de părinți.
Ceea ce știm cu siguranță
este faptul că acum este
considerată fiica lui Sata,
care o înfiiase și o crescuse alături de soția sa,
Shige. Takichiro Sata se
retrăsese, pentru un timp,
la o mănăstire pentru a-și
regăsi inspirația necesară creării de noi schițe pentru
chimonouri. În trecut, inspirația nu-i lipsea pentru că
lucra sub influența drogurilor. Dar, tatăl său îl trimisese la spital pentru a scăpa de această dependență.
Sata Takichiro simte că afacerea lui nu merge bine și
ar dori ca fiica sa adoptivă să se căsătorească cu Hideo,
fiul lui Sōsuke, un renumit țesător de stofe pentru chimonouri, care avea un respect deosebit pentru Sata și
pentru arta sa. Ca semn al dragostei sale, Hideo face
un brâu pentru Chieko, după un model imaginat de
tatăl ei. Modelul, inspirat de pictorul Paul Klee, singurul artist occidental care pare a trezi interesul talentatului pictor de țesături tradiționale, este aruncat de
Takichiro, dar Hideo l-a reținut, deși îl văzuse o singură dată. Acțiunea se complică în momentul în care,
într-o zi, Chieko se întâlnește cu sora ei geamănă,
Naeko, de la care află că părinții ei reali au murit.
Totodată, fata pierde iluzia poveștii feerice pe care
i-au spus-o păinții adoptivi despre originile ei: că fusese găsită dormind sub un cireș inflorit. Într-o zi,
Hideo le confundă pe cele două surori și vorbește cu
Naeko ca și cum ar vorbi cu Chieko. Fata își dă seama
de confuzia creată, dar nu are curajul să-i spună cine
este cu adevărat. Mai târziu, Chieko îi spune lui Hideo
că a vorbit, de fapt, cu sora ei geamănă. Acesta nu se
descurajează și vrea să îi facă și lui Naeko un brâu care
să ilustreze muntele cu cedri și cu pini. Apoi, Hideo
chiar îi propune lui Naeko să se mărite cu el, fata amânându-și răspunsul. Între timp, Chieko se vede cu
Schin’ichi, care o place, dar care nu-și mărturisește
deschis sentimentele, deși este adeptul noii civilizații
care se conturează în oraș. Romanul are un final deschis. Cele două surori vin acasă la Chieko, unde a fost
primită cu politețe de Shige, deși rămâne uimită de
asemănarea dintre cele două tinere:
- Chieko, mergeți la etaj și stați pe-ndelete de
vorbă, a spus mama, salvând situația.
Fetele au încercat într-o noapte să recupereze
anii în care nu au știut una de cealaltă, dorind să recreeze legătura sacră dintre două surori. A doua zi,
fiindcă ploua foarte tare, Chieko i-a dat cea mai bună
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haină a ei de ploaie, saboți înalți și o umbrelă pliabilă,
rugând-o să mai vină pe la ea, dar Naeko a plecat fără
a privi înapoi.
Romanul începe, de altfel, chiar cu descrierea
scenei în care Chieko contempla, la venirea primăverii, viorelele care au apărut din nou pe trunchiul unui
bătrân arțar, întrebându-se dacă cele crescute mai sus
știu oare ceva de existența celor de mai jos și dacă
s-ar putea cunoaște ori recunoaște între ele. Desigur,
Kawabata nu face altceva decât sa prefigureze, printro excelent dozată tehnică speculară, a punerii în abis,
ceea ce protagonista însăși va trăi pe parcursul
desfășurării acțiunii, ea și Naeko fiind, evident, întruchipări umane ale viorelelor incapabile, la început, de
a se cunoaște una pe cealaltă.
Chieko și Nakeo sunt cele două jumătăți ale
unui întreg care tinde spre a deveni un tot perfect și
unitar. Chieko -spiritul - este mai nesigură, mai sensibilă, în timp ce Nakeo - trupul -, care a dus o viață mult
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mai aspră în munți este mult mai pragmatică și mai
stăpână pe sine. Chieko reprezintă lumea orașului
Kyōto, care trece printr-o metamorfoză complexă,
tradiția este treptat înlocuită de modernitate.
De multe ori, secvențele narative sunt, în mod
deliberat, întrerupte chiar atunci când dialogurile par
a fi mai animate. Cred că este vorba, de fapt, despre
percepția occidentală care așteaptă răspunsuri logice,
legături cauzale bine explicate, analize psihologice
ample. Yasunari Kawabata nu este interesat să elucideze cele două povești de dragoste, nici destinul fami-

45

ESEU

liei Sata sau evoluția relației dintre cele două surori
gemene. El doar oferă cititorului prilejul de a-și folosi
propria înțelepciune pentru a duce poveștile mai departe. Acțiunea este construită asemenea desenului de
pe un chimono: instantanee care surprind vegetatia în
diferite anotimpuri, figuri care prin expresia feței lor
spun, cu reținere și detașare, povești de viață. Existența
complicată a unei lumi care trece printr-o metamorfoză dramatică este prezentată cu o simplitate apăsătoare, deoarece îți dai seamă că profunzimea ei vine
tocmai din naturalețea descrierilor.
Ceremoniile maiestoase se zbat să supraviețuiască într-o societate care a creat deja stereotipiile
culturii japoneze. Sōsuke îi spune lui Takichiro, într-o
discuție despre afacerile lor că în douăzeci, treizeci de
ani războaiele de țesut manuale vor dispărea și că, dacă
vor supraviețui, vor fi susținute financiar de guvern
pentru a nu se uita complet tradiția țesutului manual,
fiind considerate un muzeu. Astfel, Yasunari Kawabata
își ia rămas bun de la un alt simbol al culturii japoneze,
chimonoul. Dacă în Țara zăpezilor prezenta sfârșitul
lumii gheișelor, iar în O mie de cocori descria degradarea ceremoniei milenare a ceaiului, Vechiul oraș imperial este o elegie scrisă pentru arta confecționării
chimonoului.
Yasunari Kawabata introduce o metaforă memorabilă, aceea a lalelelor ca simbol al lumii occidentale, care nu par a fi potrivite pentru grădinile
japoneze, dar care își face simțită prezența din ce în
mai vizibil în viața cotidiană a orașului:
La intrarea în Grădina Botanică, înfloriseră
lalelele:
-Vai, ce peisaj nepotrivit pentru orașul Kyōto.
Nu-i de mirare că americanii și-au construit casele
aici, a zis Shige.
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Bătrâna doamnă Sata este nemulțumită că, venind la plimbare în parc pentru a admira cireșii
înfloriți, este întâmpinată la intrare de niște flori care
nu fac parte din cultura ei, care nu se integrezează armonios în perfecțiunea vegetală a grădinii. Acestea
sunt, simbolic, ultimele semne de împotrivire ale unei
lumi care stă să apună.
Concluzia romanului lui Kawabata este că
frumusețea naturii japoneze poate nu va reuși să salveze lumea, dar cu siguranță va fi capabilă, cel puțin
în anumite momente, să aline, chiar dacă nu până la
capăt, sentimentele oamenilor. Nu întâmplător, în
discursul de acceptare a Premiului Nobel, scriitorul
citează următoarele versuri ale celebrului poet călugăr
budist Zen Ikkyu:
Când te întreb, răspunde. Când nu te întreb,
nu răspunde.
Ce este oare în inima ta, o, Zeule Buddha?
Și ce este asta, inima?
Este sunetul pinilor dintr-o pictură în
cerneală.
BIBLIOGRAFIE:
Yasunari Kawabata, Vechiul oraș imperial, Ed. Humanitas, 2009
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1968/
kawabata-lecture.html
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Dualitatea muritor-creator
Adelina Cristiana Bălan

Creația, valoarea universală, a existat dintotdeauna, de când Dumnezeu a creat lumea și, implicit,
ființa umană. Omul, așadar, face parte din creația divină, este creație divină, înzestrată, la rândul său, cu
spirit creator, putând fi definit astfel: „singura creație care creează”. Spre deosebire de Dumnezeu, omul e
nevoit să jertfească, să se jertfească pentru a-și desăvârși opera, care ia naștere din pântecele creator, în
urma simbiozei dintre suflet și minte. Actul creației poate fi privit și din perspectiva nașterii, având în vedere
că sacrificiul aduce și durere, asemănându-se cu durerile facerii.
Jertfa supremă înseamnă, în mod inevitabil, moartea a ceva necesar, drag muritorului. Aceasta a fost
surprinsă încă din cele mai vechi timpuri și în spațiul mioritic. Două texte din literatura română în care se
surprinde jertfa pentru creație sunt balada „Monastirea Argeșului” și opera blagiană „Meșterul Manole”.

Primul reprezintă și unul dintre cele patru mituri fundamentale ale literaturii române. Subiectul
este, aparent, simplu: pentru a putea ridica o mănăstire, o femeie trebuie zidită; nu întâmplător Ana, soția
Meșterului Manole, este prima care apare, ea devenind sacrificiul necesar. În esență, creatorul, Manole,
trebuie să renunțe la iubirea pământeană, umană pentru iubirea spirituală, pentru creație. Acesta alege
creația, zidindu-și propria iubită pentru a desăvârși
ceea ce nu poate exista altfel. Deși sacrificiul nu i-a
fost impus, Manole se sinucide în cele din urmă,
conștientizând că jertfirea propriei soții nu poate să
aducă decât sfârșitul lui Manole muritorul. În balada
populară, vorbim de sacrificiul suprem, de moartea
iubitei și de sinuciderea muritorului, pentru împlinirea
creației destinate, până la urmă, lui Dumnezeu.
Varianta culeasă de Vasile Alecsandri prezintă
actul creației într-o formă ludică, fiind „jocul de-a
moartea”: „Stai, mândruța mea,/ Nu te spăria,/ Că
vrem să glumim și să te zidim!”. Sacrificiul însă nu
este joacă și nici măcar joc, Manea glumind din instinctul de autoapărare, știind că trebuie să ucidă pentru a crea. Actul creației, asa cum vom observa și în
opera blagiană „Meșterul Manole”, este o transă în
urma căreia se desăvârșește opera. La final, creatorul
se trezește și revine la condiția de om, de muritor, care
conștientizează ceea ce a făcut, alegând să se sinucidă.
Creatorul din transă e capabil să se jertfească și pe
sine însuși, dar, la final, odată cu încheierea nașterii,
redevine omul depășit de fapta săvârșită: „Manea se
pierdea,/Ochii i se-nvelea;/Lumea se-ntorcea,/Norii
se-nvârtea,/Și de pe grindiș,/De pe coperiș,/Mort bietul cădea!”. Finalul baladei prezintă apariția unei fântâni „cu apă puțină,/Cu apă sărată,/Cu lacrimi udată!”
în locul în care a căzut Manole. Fântâna cu apă, simbol al vieții, eternizează moartea creatorului, alături
de mănăstirea ridicată.
Inspirându-se din baladă, Lucian Blaga valorifică mitul creației, într-o altă formă, în piesa de teatru intitulată „Meșterul Manole”. Textul, expresionist,
atrage atenția cititorului prin raporturile create între
personaje – firește, unele simbol. Relația fundamentală pe care autorul o surprinde este cea dintre Manole

REVISTA NOASTRĂ nr. 45/46

și femeia iubită care, de data aceasta, se numește
Mira, diferența dintre personajele feminine (unicele
de altfel) nefiind legată doar de nume. Spre deosebire
de Ana din baladă, copilă inconștientă de faptul că ea
este jertfa necesară pentru ridicarea mănăstirii, Mira
este tipul femeii mature care își acceptă destinul, singurul motiv fiind iubirea pentru alesul ei, Manole. El,
un ales; ea – nealeasă, în defavoarea creației mult adorate.
Încă de la început, femeia încearcă să se impună, fiind conștientă de veșnica rivalitate dintre ea
și creație; îi spune simplu: „Vreau să nu mai visezi.”,
îndemnându-l la odihnă. Mira este rațională, ancorată

grafica: Andrada Lăcătuș
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în realitatea în care încearcă să-l readucă pe Manole;
meșterul însă aparține unei alte realități, în care legătura dintre el și dorința de a construi, deci de a crea,
devine o formă de iubire spiritualizată, pe care soția o
refuză. Refuzul este cauzat de limitele care o constrâng; în realitate, Mira se simte inferioară față de
creația râvnită de Manole, ba chiar devine geloasă:
„Meșterul meu – visează. Pentru el femeia adusă de
peste apă nu e tocmai totul, dar să zicem jumătate din
tot. Cealaltă jumătate e ea”. Bărbatul cunoaște temerile
femeii: „Gândești că prea mult m-aș duce să mai crede în valoarea universală, în creație, singurul
îmbrățișez piatra, nu-i așa? Și că ziua mi-aș pierde-o care crede cu ardoare că ridicarea mănăstirii este pomângâind bolțile. Te temi că noaptea mea ar fi o sibilă: “Ah, Doamne, acum văd: biserica se va înălța!”.
Meșterului îi mai rămâne speranța,
speranță izvorâtă tot din iubirea
pentru creație, centrum mundi al
propriului univers. Manole crede în
ceea ce poate făuri, chiar dacă o
face „în amară singurătate”. Puterea
de a crede în valoarea care-i guvernează existența îi determină și pe
zidari să rămână, iar Meșterul le
mărturisește adevărul: doar prin sacrificarea primei femei care va sosi
va fi posibilă ridicarea bisericii.
În mod previzibil, apare
Mira care, spre deosebire de Ana,
nu este oprită de forțele naturii. Replica ei anticipează finalul: “Bună
dimineața – nouă ucigași. Și cu Manole zece”; de altfel, scopul ei este
să împiedice zidirea oricărei ființe
umane, acuzându-l pe preotul Bogumil de ceea ce se întâmplă. Manole, îngrozit, trebuie să-și respecte
jurământul și o convinge pe soția sa
că povestea jertfirii este doar un joc.
grafica: Ana-Maria Oanele
În realitate, urmează “jocul de-a
veșnică odihnire de trepți, iar turla sabie între mine și moartea”, în care personajele principale sunt Meșterul
tine”. Cei doi vorbesc despre mănăstire ca despre o fe- Manole, cel care creează jocul, și Mira, cea care face
finalul posibil. Bărbatul îi spune metaforic să-și trămeie, umanizând-o astfel.
Opera este continuată cu discuția dintre Mira iască ultimele clipe: „ceasul – acesta ar trebui – să-ți
și Găman, personaj simbolic în care este înglobată na- fie scump, cum altul nu ți-a fost, fiindcă – fiindcă –
tura însăși, el reflectând trăirile interioare ale mă vezi și te văd. – Privește soarele și tot ce se poate
Meșterului „Nenoroc”. Acesta anticipează finalul: privi”. Urmează ritualul creației: Mira trebuie să intre
„Lasă-mă să-ți sărut piciorușele tu – înger, tu copil, tu desculță în zid (picioarele goale trimit înspre ideea de
piatră”. Găman cunoaște destinul femeii și, indirect, o sacrificare a ceva pur, nevinovat), iar Meșterul intră în
transă. Munca necontenită reprezintă procesul creației
compătimește.
Zidarii, imaginea unor apostoli, se răzvrătesc eterne, în care muritorul devine creator și trăiește
după munca asiduă, de șapte ani, care nu a dat roade. veșnicia prin ceea ce clădește, debarasându-se de reaCel de-al șaselea vorbește în numele tuturor: „Nu, litatea comună. Întreabă: „Cine a pus ultima cărămeștere, nu mai credem nimic. Între orbi ești cel mai midă?!” și descoperă că el a fost cel care a zidit de la
orb. Vei rămânea singur, cufundat în vis vinovat. început până la capăt, ceea ce surprinde, încă o dată,
Privește, nu te-au iubit ei până acum – zidarii aceștia starea de transă a creatorului. Trăiește un șoc, dorește
între cari și eu mă socot cu cuvânt greu în cerul gurii?! să distrugă creația – Manole muritorul consideră jertDar acum răbdarea nu mai are din ce să se hrănească. firea făcută o crimă pe care nu o poate accepta: „JuNu ne putem jertfi toți pentru mărirea îndoielnică a decata mea mi-o voi face-o singur – judecata voastră
unuia singur”. În acest moment, este justificată denu- cine va face-o?”, „Nu mai vreau minune, nu mai vreau
mirea de ,,Meșterul Nenoroc”: rămâne singurul care nimic. Pe cea din piatră o vreau”.

48

REVISTA NOASTRĂ nr. 45/46

În actul al cincilea, singurul care-l înțelege e
Găman, el cunoscându-i și destinul: „Astăzi plec.”,
„Știu.”, dar fiind și unicul care, alături de Meșterul
„Nenoroc”, aude scâncetul din zid al Mirei. Manole
își găsește sfârșitul în interiorul creației, vrând să fie
cel care trage clopotele, „îngenunchează spre răsărit”,
„spre apus”, totul desfășurându-se ritualic, și se aruncă
de pe biserică. Prin sinucidere, Manole muritorul își
curmă suferința, făcându-și singur judecata, în timp ce
Manole creatorul a jertfit totul pentru a-și desăvârși
creația.
Valorea universală, creația, cere, după cum
putem observa în ambele texte, sacrificiu, însă când
este vorba de sacrificiul suprem, muritorul nu are puterea să-l accepte, curmându-și viața. Doar creatorul
își trăiește transa și, ritualic, dă totul pentru veșnicie.

S

valoarea

literatura

Valori în literatură

untem angajaţi ca fiinţe umane să ne realizăm cu un maximum de eficienţă. Datorită acestui proces apare conceptul de
valoare în raport cu noi înşine şi cu societatea. Noţiunea de valoare este definită în Filosofia de la A la Z.
Dicţionar enciclopedic de filosofie drept „calitate a lucrurilor, a persoanelor, a conduitelor, pe care conformitatea lor cu o normă sau proximitatea unui ideal le
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Crina Capotă

face în mod particular demne de stimă”. Prin îndeplinirea valorii personale, inconştienţi ne îndeplinim destinul. Omul e o fiinţă unică în lume şi pentru împlinirea
vieţii sale poate să ceară, să revendice, să considere
viaţa ca pe o datorie şi, în acest caz, să aibă conştiinţa
împlinirii unei misiuni, să creadă că totul e o desfătare,
trăind cu plăcere bucuria clipei sau să se gândească la
perspectiva unei mântuiri. Valorile sunt în stare să producă în insul uman stări subiective de satisfacţie. Astfel, omul devine creator, valoarea sa fiind privită
întotdeauna ca expresie şi imagine a unei transcendenţe absolute. Conform teoriei lui Lucian Blaga (Trilogia valorilor), „valorile sunt un compromis subtil şi
rodnic între tendinţa secretă a noastră spre revelarea
misterului şi tendinţa Marelui Anonim de a-şi apăra
poziţia centrală”. Omul valoros devine un model demn
de urmat, fiind înarmat cu cele mai înalte puteri de cunoaştere şi lucrând în slujba ei. Maria Fürst şi Jürgen
Trinks (Manual de filosofie) văd în astfel de om un
„conştiincios al spiritului”, un erudit, tipul omului luminat, optimist, care se bazează pe excluderea trupului, a senzualităţii. Conştiinţa umană trăieşte într-un
climat de valori spirituale.
Pe de altă parte, contextul social poate determina valoarea. Fiinţele umane pot fi încurajate, apreciate, preţuite, adulate, ridicate pe un piedestal sau,
dimpotrivă, pot fi marginalizate prin indiferenţă, dispreţuite, neînţelese, acuzate de infatuare. Deseori, societatea are tendinţa de a uniformiza. „Patul lui
Procust” acţionează fără cruţare.
În încercarea de faţă, vom muta problema valorii din sfera umană în cea a universului ficţional,
oprindu-ne asupra unor personaje care promovează
acest concept în lumea plăsmuită din imaginaţie prin
ocupaţie, inteligenţă, ambiţie, dorinţa de a învinge, de
a ieşi din rând. De aceea, aceste personaje sunt mai
mult neînţelese decât apreciate şi se retrag în spaţiul
spiritualităţii, trăind drama superiorităţii.

grafica: Teodora Tudose
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ARHITECTUL
Apărut în 1953, romanul Bietul Ioanide al lui
G. Călinescu este o carte a creatorului, a omului excepţional, arhitect de renume, trăind într-o perioadă
agitată: Mişcarea legionară, în ţară, pericolul iminent
pe care-l reprezenta izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Personaj eponim, Ioanide îşi „merită”
atributul de „biet” care traduce soarta omului superior
într-o societate meschină, obtuză, incapabilă de a înţelege şi promova valori. Arhitectul e prea valoros ca
să fie înţeles de o societate în care confuzia valorilor
înlocuieşte cultul lor, iar omul se simte un exilat
într-o lume precară. Absorbit de mirajul absolutului,
de visurile lui constructive, pierde pe cei doi copii luaţi
de iureşul Mişcării, incitant pentru tineri. „Biet” poate
trimite şi la o atitudine ironică, marcând o sintagmă
oximoronică: un arhitect genial, recunoscut peste hotare, poate fi compătimit pentru existenţa sa terestră.
Personajul este prezentat dintr-o dublă
perspectivă: ca om de geniu, în ipostază de creator,
Meşter Manole al vremurilor moderne, şi în ipostază
de om obişnuit, cu relaţiile sale familiale (soţ, părinte)
sau sociale („prietenii” lui, intelectuali cu o solidă pregătire, unii dintre ei, universitari). Cele două planuri
nu se întâlnesc, întrucât arhitectul se menţine mereu
în lumea absolutului, având capacitatea de a se
abstrage în artă. Ioanide este un arhitect de excepţie al
timpului său: „[…] reprezenta primul arhitect mare al
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şcolii creatoare urbanistice după câteva generaţii de
arhitecţi profesionali mai mult sau mai puţin merituoşi”. Studiat în Franţa, decorat cu Legiunea de
Onoare, lui Ioanide nu-i plăcea să lucreze după un şablon, ci în stilul său, dorind să inventeze, să-şi folosească imaginaţia. Nu-i plăcea să se angajeze în
„lucrări antipatice”. În ceea ce priveşte stilul, Ioanide
este un neoclasic, reînviind viziunea elină şi
îmbinând-o cu elemente moderne. Îl cunoştea personal
pe Le Corbusier. La invitaţia unui primar de cartier,
om politic temut şi parlamentar, fost coleg de liceu cu
arhitectul, Ioanide proiectează o catedrală în formă de
cruce făcută din contraforţi, pornind de la formula clasică, cu o cupolă ca o jumătate de sferă, făcută din blocuri translucide de sticlă. Proiectul înnoia arta
construirii bisericilor cu ajutorul noilor materiale de
construcţie. Munceşte cu frenezie la acest proiect, e ca
„picat din altă sferă”, în timp ce Varşovia cade sub atacurile germane. Construcţia începută stârneşte aprinse
comentarii, unii comparând-o cu un hangar, „fără
turle, cu luminator acolo unde vine tradiţională boltă”
sau cu „o simplă demonstraţie geometrică rece,
aproape atee, un joc gratuit de linii severe”. Alţii o
considerau „o biserică de fantezie”, „o biserică creştină cu elemente păgâne”. Circulau zvonuri că biserica
se construieşte cu ajutorul secret al Mişcării din care
Ioanide ar fi făcut parte de mult timp. Ca intelectual,
Ioanide e un om de vastă cultură, citind mult, spre deosebire de membrii Mişcării, aşa cum remarcă fiul său,
Tudorel, în caietul ce reprezintă testamentul moral al
tânărului, concepţia sa de viaţă: „[…] el crede fanatic
în cultură, în valoarea cărţilor, şi adesea mă lua de braţ
purtându-mă prin faţa rafturilor bibliotecii, surprins că
nu iau nimic să citesc”.
Dedat exclusiv profesiunii, constată cu surprindere că în familia sa, pe care a neglijat-o, se petrec
lucruri de neînţeles. Pornind de la principiul că părintele nu trebuie să se amestece în treburile copiilor lui
majori, arhitectul îşi dă seama prea târziu (aflând şi de
la cei din jur) că între el şi cei doi copii este o
prăpastie. Pica şi Tudorel vor să schimbe lumea, sunt
atraşi de trăirism, îşi duc viaţa în mod periculos, refuzând cultura, iubirea. Sunt principiile ideologiei de
dreapta ce fuseseră îmbrăţişate de mulţi tineri ai Europei, într-o lume ieşită din matcă în momentul ascensiunii lui Hitler. Când îşi dă seama de gravitatea
situaţiei, tatăl din el vrea să-i apere, dar e prea târziu:
„Te pomeneşti că sunteţi amestecaţi în drăciile studenţeşti de care tot aud! Trăiesc pe altă lume, dar am să
mă cobor din ea ca să vă apăr”. Deşi doreşte („Să sal-
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FILOSOFUL
Personajele preferate de Camil Petrescu sunt
de factură intelectualistă, dotate cu inteligenţă peste
medie, valoroase prin superioritatea lor în plan raţional, dar, din păcate, inadaptate într-un cadru cotidian
unde trăiesc drama singurătăţii şi a izolării definitive.
Ştefan Gheorghidiu, eroul romanului Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930),
este student al Facultăţii de Filosofie, remarcându-se
ca un tânăr serios, doritor să afle cât mai multe; audiază cursuri opţionale pentru a putea înţelege mai
bine problemele ridicate de filosofie (un curs de matematici superioare pentru problema spaţiului şi a timpului), are profesori valoroşi, savanţi de reputaţie
europeană, prezintă lucrări de seminar apreciate de
profesori şi de colegi, deopotrivă. Munca la Universi-

văm ce se poate salva.”) nu mai poate să facă nimic.
Îşi pierde copiii şi el apare ca un Meşter Manole; îşi
plăteşte prea scump opera cu moartea celor doi copii
(mitul jertfei pentru creaţie). Omul este învins de vicisitudinile istoriei. Opera de artă îşi anulează creatorul.
Ca bărbat, Ioanide nu se poate
fixa la o femeie. Pentru el, bărbatul
caută mereu altceva în calitate de expert al femeii. Iubita este imaterială,
în timp ce soţia e un sanctuar. Pentru
fiul Tudorel, Ioanide construieşte
având în gând o femeie şi are „un cult
extraordinar pentru femeie, chiar când
s-ar părea că o dispreţuieşte”. În jurul
lui roiesc mai multe femei, fiecare reprezentând o latură a erosului: Elvira
– amorul conjugal, Pica – dragostea
paternă, Ioana – amorul liber; stârneşte o mare pasiune Sultanei şi o
afecţiune durabilă, inefabilă Erminiei
(Confidenta).
În jurul lui Ioanide se agită ca
într-o sinistră comedie o lume grotescă, de factură balzaciană. Grupul de
intelectuali se defineşte în funcţie de
imediat, de aranjamente, de contingent. Le place să-şi facă relaţii, să facă
grafica: Ioana Ghimposanu
servicii, vizite, să vorbească, îmbinând faţa comică, burlescă şi cea gravă, dramatică a tate îl pasionează şi o consideră ca fiind „cea mai rodcondiţiei umane. Ioanide se detaşează de ei, trăind într- nică din viaţa mea”. Cu toate acestea, rudele, persoane
un plan superior. Mai multă atenţie acordă câinelui influente, cu bani, nu-i apreciază inteligenţa, consideră
său, Ştolţ, căruia „îi admitea chiar o concepţie despre că nu are spirit practic, iar filosofia nu-l va ajuta să se
viaţă”. Animalul e perfect umanizat şi-i place să stea descurce în viaţă. Unchiul său, deputatul Nae
mult în compania stăpânului decât să se întâlnească cu Gheorghidiu, se consideră mai deştept decât Kant şi
cei din rasa lui. Ioanide îi atribuie trăsături şi gesturi Schopenhauer când e vorba de bani. Ştefan este infleumane şi-l aseamănă în unele privinţe cu el.
xibil în societate, onest, nu vrea să facă compromisuri
Personalitate complexă, dedicat unei cauze no- pentru o situaţie mai bună, nu se frământă pentru bani,
bile şi interesându-se foarte puţin de planul profan, dar poate să lupte „cu îndârjire şi fără cruţare pentru
Ioanide regretă mai multe lucruri, se simte vinovat că triumful unei idei”, urmându-l astfel pe tatăl său (neprin neimplicare a contribuit şi el la exaltarea genera- agreat de familie), profesor universitar, publicist apreţiei din care făceau parte copiii săi: „Am crezut că ar- ciat, ce murise destul de tânăr, după o viaţă în care se
hitectura e totul şi n-am priceput că întâi trebuie să te zbătuse în datorii. Ştefan nu se adaptează într-o socieîngrijeşti de patria şi de poporul pentru care constru- tate meschină, mercantilă.
ieşti. Dacă imperialismul prusac va pune iarăşi tălpile
Găseşte o cale de evadare: iubirea, dar şi aici
pe pământul ţării noastre, vina va fi mai puţin a copii- se va manifesta ca un intelectual, iubind mai mult cu
lor ca tine decât a părinţilor nepăsători, de soiul meu. mintea decât cu inima. Pentru el, iubirea e un „proces
Poate mai târziu, dacă nu voi fi doborât de aceste du- de autosugestie”, o „simbioză sentimentală”, implică
reri, mă voi reabilita”.
şi riscuri, iar cei care se iubesc „au drept de viaţă şi de
moarte, unul asupra celuilalt”. Se îndrăgosteşte de Ela,
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studentă la Litere, din orgoliu, pentru că era foarte frumoasă, inteligentă, cunoscută şi dorită de toţi. El năzuieşte spre o iubire absolută şi iubeşte proiecţia Elei
celei reale în idealul său de femeie. La început, iubirea
îi izolează de ceilalţi: „Eram obişnuiţi, de doi ani de
zile de când ne iubeam, să considerăm cu indiferenţă
tot restul lumii, să ne simţim bine oriunde suntem împreună şi mai ales singuri, în mult prelungite convorbiri, sfârşite adeseori în voluptate”. Atunci când
primesc moştenirea de la unchiul Tache, se trezeşte în
Ela instinctul feminin; începe să fie atrasă de viaţa
mondenă, să-i placă luxul, plimbările, petrecerile, să
flirteze cu domnul G., foarte cunoscut în lumea mondenă pe care începe s-o frecventeze şi în care îl introduce, fără voia lui, şi pe Ştefan. Încep suferinţele lui
Gheorghidiu care descoperă puţin câte puţin că Ela
este o femeie ca oricare alta, calităţile ei transformându-se prin decristalizare în defecte. Fire hipersensibilă, ultralucidă, Gheorghidiu construieşte o mulţime
de ipoteze, suferă fizic, e traumatizat psihic, amplifică
situaţiile reale şi o crede pe Ela foarte vinovată, deşi
n-are dovezi clare că a fost înşelat: „De zeci de ori pe
zi deveneam alb ca varul, din cauza unui amănunt,
care ar fi putut fi în legătură cu ea, în cea mai banală
dintre convorbiri”. Îi propune să se despartă, suferă
cumplit în lipsa ei, caută s-o uite şi revine la studiile
filosofice asupra apriorismului kantian cu impresia găsirii unei explicaţii menită să revoluţioneze filosofia.
O altă cale de evadare din chinurile geloziei şi
ale sensibilităţii ultragiate, cât şi de afirmare a eroismului, este înrolarea ca sublocotenent şi participarea
la Primul Război Mondial. Şi pe front, Ştefan
Gheorghidiu se comportă în mod deosebit: vede războiul ca pe o dimensiune interioară, scrie un jurnal
prin care încearcă să se elibereze de toate fricile trăite
de orice combatant de rând şi, mai ales, îşi impune so uite pe Ela şi să-i devină indiferente toate problemele
pe care le-a avut. Îşi dă seama că drama colectivă, cea
a războiului, spaima că poţi să mori în orice clipă sunt
lucruri mult mai grave decât drama individuală pe care
a trăit-o: „Suntem morţi de foame şi de sete. Trimitem
ordonanţe să culeagă mere şi ne aşezăm la odihnă şi
taifas, toţi ofiţerii, pe surpături de stânci ca pe taburele.
Suntem sus pe munte ca pe o insulă spre cer în lumină
şi moarte”. Ororile războiului sunt cele care îi provoacă acum suferinţa fizică şi psihică: coşmarul luptelor, chinurile răniţilor, imagini apocaliptice cu mii
de morţi. El însuşi e rănit şi, întors acasă, în convalescenţă, simte că este obosit şi indiferent faţă de tot ce
s-a întâmplat în relaţia sa cu Ela. Îi cedează foarte
multe lucruri, despărţindu-se astfel de trecut şi crede
că va avea puterea „să se încerce” din nou într-o iubire
absolută.
MEDICUL
În Enigma Otiliei (1938), G. Călinescu realizează şi un roman al formării tânărului Felix Sima, din
momentul sosirii în Bucureşti, ca proaspăt absolvent
al Liceului Internat din Iaşi; îl urmăreşte mai bine de
zece ani, până se afirmă încă de tânăr ca un medic de
renume.
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Fiu de medic militar din Iaşi, rămas orfan de
ambii părinţi, Felix vine la Bucureşti cu dorinţa imperioasă de a deveni student la Facultatea de Medicină.
E găzduit de cumnatul tatălui său, cel care îi este şi tutore, Costache Giurgiuveanu. Dotat cu inteligenţă şi
cu multă ambiţie, Felix învaţă cu asiduitate, îşi petrece
mult timp în bibliotecă şi atrage atenţia profesorului
de psihiatrie, un cunoscut savant, încă din anul întâi. I
se permite să vină în clinica al cărei medic-şef era profesorul şi vrea să studieze un caz pentru a publica un
studiu. Este privit cu mirare, descurajat de medicii mediocri, iar secundul îi spune că munca sa va fi însuşită
de maestru şi trecută în opera acestuia. Nu se demoralizează, nu se întâmplă ce-i spusese secundul şi articolul, tradus în franceză, îi apare într-o revistă de
specialitate din Franţa. Este extrem de fericit, îşi face
planuri de viitor, îşi dă seama că printr-o muncă tenace
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va putea să devină o celebritate internaţională. Este
mirat că nu e apreciat pentru studiul său nici printre
rude, nici de către colegii care păreau indiferenţi sau
invidioşi. Se hotărăşte să nu mai spună nimic oamenilor comuni, să lucreze singur până meritele profesionale îl vor impune: „Urî în clipa aceea cu pasiune
pe toţi colegii săi, care i se părură bestiali şi fără nici
o sclipire de inteligenţă în ochi, şi plecă acasă, evitând
orice însoţire, mizantrop până în măduva oaselor”.
Îşi propune să fie puternic, să treacă peste toate
piedicile şi răutăţile, să fie învingător. Vrea să însemne
ceva în viaţă, să iasă din anonimat, să-şi lege numele
de ceva şi prin multă voinţă să se afirme în cariera ştiinţifică. Munceşte mult, citeşte tratate groase, îşi trece
examenele cu bine, iar Primul Război Mondial îi dă
ocazia să se impună încă de tânăr. După război, devine
profesor universitar, specialist cunoscut, autor de comunicări ştiinţifice, colaborează cu profesori francezi
la tratate de medicină, iar prin soţie intră într-un cerc
de persoane influente.
Realizarea în plan profesional este făcută cu
un mare preţ: Felix Sima e părăsit de Otilia, fiica vitregă a lui Costache Giurgiuveanu, pentru a nu sta în
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calea marelui său viitor. Ambiţios şi energic în realizarea carierei, Felix este timid şi sensibil în relaţie cu
Otilia. Vede în ea pe mama pierdută de timpuriu, sora
pe care n-a avut-o şi uneori pe iubita faţă de care are
multe ezitări, întrebări fără răspuns fiindcă Otilia îl uimeşte cu personalitatea ei enigmatică: „De altfel, faţă
de Otilia îşi exercita sentimentul filial, rămas nefolosit
din pricina morţii timpurii a mamei lui. Simţea nevoia
să i se mărturisească, să se aşeze sub protecţia ei, să
facă întocmai ce i se ordona”. Dar cultul carierelor
mari, sub semnul căruia crescuse, prin educaţia primită
de la tatăl său, îşi cere tributul: îşi dă seama că mai are
mult de învăţat, că facultatea este lungă, timp în care
el n-are banii necesari s-o întreţină pe Otilia dacă s-ar
fi căsătorit: „Ce să facă, ce să facă? Acum înţelese profund zbuciumul Otiliei, starea asta ciudată în care te
simţi străin pe lume şi totuşi pironit pe loc într-un
mediu în aparenţă strălucit”. Otilia îl admiră pe Felix,
îi înţelege munca serioasă la vârsta la care alţii se ţin
de petreceri, voinţa cu care acceptă implicarea într-o
„carieră bărbătească” şi tocmai de aceea, pentru că este
inteligentă şi profundă, se retrage ca să-i dea libertatea
necesară studiului. Va pleca cu moşierul Pascalopol,
ieşind din viaţa lui Felix care o va păstra în minte pe
Otilia de altădată, fiinţa enigmatică ce l-a uimit totdeauna.
În încheierea demersului critic, putem concluziona că personajele literare dotate cu inteligenţă şi cu
voinţă se afirmă ca valori şi modele, impunându-se
prin realizări deosebite care pot să stârnească invidia
fiinţelor comune şi de aceea sunt marginalizate, izolându-se în superioritatea lor. Totodată, realizările excepţionale în plan profesional (arhitectura, filosofia,
medicina) îşi cer tributul în alte planuri (iubire, familie, copii), ceea ce arată că destinul este enigmatic, iar
omul, oricât de valoros ar fi, trebuie să i se supună.

grafica: Emilia Munteanu
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Matei Ionuț Dragomir

Centrul Zonal de Îngrijire şi Tratament pentru Animalele
Sălbatice (CZITAS) din localitatea Petreşti, judeţ Vrancea –
element util în conservarea ex-situ a faunei sălbatice

C

ZITAS este un centru de salvare a animalelor sălbatice care funcționează din
anul 2007 pe amplasamentul fostei grădini zoologice de la Petrești, la câțiva kilometri de
Focșani. Acest centru, primul autorizat din România
în acest sens, este specializat în tratarea și reabilitarea
mai multor specii de animale sălbatice aflate în dificultate, însă experiența echipei în lucrul cu mamiferele, face ca principala noastră linie de acțiune să fie
această categorie de animale.
Scopul centrului este de a reabilita animalele
sălbatice rănite sau bolnave precum și orfani ai speciilor native și să le eliberăm sănătoase în mediul natural.
Acțiunile centrului oferă pârghii educative privind
conștientizarea importanței animalelor sălbatice dar și
pentru îmbunătățirea percepției oamenilor asupra animalelor.
Grație infrastructurii moștenite de la fosta Grădină Zoologică precum și a îmbunătățirilor realizate
de echipa noastră, am reușit să tratăm animale precum
râsul (Lynxlynx) sau ursul (Ursus arctos), pentru ambele reușind două exemple de succes unice în Europa,
respectiv reabilitarea, eliberarea și monitorizarea ulterioară a animalelor cu ajutorul unui collar GPS cu
transmitere a informațiilor prin GSM.
Excluzând cauzele naturale, foarte mulți
pacienți ajung la centru din cauza interacțiunii cu
omul, precum accidente rutiere, coliziuni cu
construcții antropice sau cazuri de cruzime față de animale. Fiecare pacient are o poveste proprie, dar câteva
probleme par să manifeste un caracter constant pe parcursul fiecărui an calendaristic cum ar fi apariția printre pacienții centrului a unui număr mare de pui de
păsări căzuți din cuib sau proaspăt ieșiți la zbor în lunile mai și iunie a fiecărui an sau înmulțirea cazurilor
de coliziune cu structuri antropice a păsărilor cu anvergură mare a aripilor (în special berze care se lovesc
de linii electrice suspendate) în lunile august-septembrie corespunzătoare perioadei de pasaj de toamnă a
acestor specii. Crearea și menținerea unei baze de date
cu aceste cazuri a devenit o prioritate a centrului. Datele colectate ajută la identificarea cauzelor pentru care
animalele au ajuns la CZITAS, precum originea răni-
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lor, data și anotimpul din an, condițiile meteorologice
și alte probleme care pot fi asociate cu starea
pacienților (paraziți, răni mai vechi, probleme de
nutriție, etc.). Aceste date vor oferi suport pentru viitoarele proceduri de intervenție și reabilitare a animalelor sălbatice.
Animalele tratate/reabilitate sunt eliberate în
locații cunoscute cu reprezentanți ai speciilor respective. Zonele de eliberate trebuie să prezinte o ofertă
trofică suficientă și adecvată speciei eliberate, de aceea
este necesar ca zona să fie un habitat favorabil speciei
eliberate.
Două exemple de succes sunt cazul râsului
”Pistrui”, care a ajuns la centru în anul 2012 și a fost
eliberat în zona montană a Vrancei în luna mai 2013,
devenind primul caz de acest gen din România și primul pentru care există date de reușită din Europa, precum și ursul ”Trei Picioare” care și-a pierdut un
membru după ce a fost accidentat de tren și care după
tratament la CZITAS a fost eliberat în județul Harghita
devenind primul caz din Europa de reabilitare cu succes a unui urs cu trei membre (în literatura de specialitate mai existând două cazuri similare în SUA).
Ambele animale au fost monitorizate cu sisteme GPS
care trimit datele prin rețeaua GSM, mai exact
sms-uri care la intervale de câteva ore arată locația animalului în teren.
În prezent la CZITAS, pe lângă alte animale,
sunt în curs de reabilitare alți doi pui de râs, un mascul
și o femelă care vor fi eliberați în 2016, să le ținem
pumnii și să sperăm că vor supraviețui în natură !
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esenţa originii omului
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Teodora Tudose

Orice literatură abordează o sumedenie de teme şi motive literare, mitologii, concepte, idei sau chiar
valori care stau la baza creării sale şi contribuie la încadrarea sa într-o anumită categorie. Atât literatura
americană, cât şi cea română, se pliază pe acest proces, rezultând creaţii în care se regăseşte conceptul de
bază, văzut din perspective asemănătoare sau diferite. În acest mod, „Pe aripile vântului” de Margaret Mitchell
şi „Ion” de Liviu Rebreanu sunt două romane ce prezintă aspecte şi puncte de vedere asemănătoare, fiind
scrise la un interval relativ mic de timp, în care se prezintă două societăţi diferite din punct de vedere al gradului de evoluţie, dar ai căror oameni prezintă un mod similar de gândire.

Valoarea care stă la baza celor două opere literare este reprezentată de pământ, el fiind sensul existenţei personajelor principale. Pământul este simbolul
substanţei universale, primordiale, pământul-mamă pe
fondul căruia se concretizează atavismul, conform căruia se adună forţa tuturor strămoşilor, eliberând astfel
o forţă mare de atracţie asupra protagoniştilor. În acest
sens, centrul existenţei lui Scarlett O’Hara („Pe aripile
vântului”) este Tara, moşia unde a crescut, pământul
pe care îl moşteneşte de la tatăl său. Ea se ghidează
după acesta de-a lungul desfăşurării acţiunii, fiind valoarea ei centrală din care îşi au originea şi altele precum tăria de carcater, determinarea şi curajul. Pentru
Scarlett, Tara însemna cămin, siguranţă, pământul căpătând aici un simbol al familiei, al originii. Pentru
Ion, pământul era echivalent cu respectul pe care şi-l
dorea de la ceilalţi, dezvoltând o obsesie pentru acesta.
Astfel, statutul său psihologic este reprezentat, aşa
cum am menţionat, de obsesia sa pentru pământ, iar
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Ion ca personaj se încadrează în tipologia ţăranului
sărac care face orice pentru pământ. La o analiză mai
atentă, putem observa că şi Scarlett face parte din
aceeaşi categorie, deoarece aceasta a început să-şi canalizeze cu adevărat eforturile asupra Tarei abia în
momentul în care datorită războiului prezentat în carte
(Războiul Civil American) şi-a pierdut averea, fiind
pe punctul de a-şi pierde şi moşia. Din momentul în
care Scarlett pierde toată bogăţia, iar Tara nu mai e
producătoare de bumbac, chemarea pământului se
conturează, la fel ca şi în cazul lui Ion, devenind atât
de puternică, încât toate acţiunile erau îndreptate asupra menţinerii pământului moştenit.
Iubirea pentru pământ se observă prin două
momente-cheie, extrem de asemănătoare, în care protagoniştii simt cu adevărat glasul acestuia. Pe de o
parte este scena: „Îi luă mâna moale, îi puse în palmă
argila umedă şi-i închise degetele [...] revăzu în gând
oceanul roşu de noroi care înconjura Tara şi-şi aminti
cât ţinea la el şi cât luptase ca să
îl păstreze, cât de grea va fi lupta
pe care va trebui s-o poarte ca să
nu i-l ia alţii.”(„Pe aripile vântului” - Margaret Mitchell), iar
pe de altă parte: „… luă în mâni
un bulgăre şi-l sfărâmă între degete cu o plăcere înfricoştă.
Mâinile îi rămaseră unse cu lutul
cleios ca nişte mănuşi de doliu.”
(„Ion” - Liviu Rebreanu). Astfel, se evidenţiază cum în ambele opere apare contactul direct
cu pământul şi modul cum
acesta îşi face simţită influenţa
atât asupra lui Scarlett, cât mai
ales asupra lui Ion, reprezentând
o sursă de energie şi determinare
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foarte bine evidențiat și în film. De asemenea, tot prin
aceste două valori a reuşit să facă faţă încercărilor prin
care a trecut, cum ar fi pierderea statutului de adevărată doamnă (datorită acţiunilor pe care o femeie, mai
ales de înaltă clasă, nu putea să le facă, precum conducerea unei afaceri şi întreţinerea relaţiilor comerciale cu cetăţenii nordişti, numiţi yankei, dar şi
căsătoria din interes) şi diferenţa de mentalitate dintre
ea şi restul lumii, ducând la o izolare faţă de ceilalţi.
O altă valoarea constă în frumusețea lui
Scarlett, care este extraordinar de bine pusă în valoare
pentru cei doi. O diferență între cele două secvențe de Vivien Liegh, câștigând premiul Oscar pentru cea
poate fi reprezentată de faptul că Scarlett apărã ce era mai bună actriță în rol principal. Aceasta devine celeal ei de la bun început și încearcă să-și păstreze pă- bră prin rolul jucat, ea fiind aleasă de regizor la numai
mântul, pe când Ion se bucură de ceea ce nu a fost al câteva săptămâni înainte de a începe filmările.
său și pe care l-a căpătat prin căi necinstite, intervenind aici o diferență de caracter ce va duce
la finaluri distincte. De asemenea, apar și elemente ce țin de cromatică: pământ roșu, pe de-o
parte, și negru, de cealaltă. Roșu este simbolul
fundamental al principiului vital, culoarea focului și a sângelui, cu alte cuvinte, viața. El îndeamnă la acțiune, fiind exact opus negrului, care
exprimă starea de pasivitate deplină, moartea.
Negrul mai este asociat și cu doliul, de unde reiese și sintagma „mănuși de doliu”. Se
prevestește sfârșitul sigur, fapt susținut de
secvența în care lutul i se lipește de mâini, Ion
rămânând însemnat din acel moment, iar destinul
său culminând cu o moarte iminentă. Se remarcă
o diferență de atitudini, în primul fragment, sintagma „îi puse în palmă argila umedã și-i închise
degetele” scoate în evidență o relație mai caldă,
afectivă spre deosebire de paragraful „luă în
grafica: Teodora Tudose
mâni bulgărele și-l sfărâmă între degete” ce conferă o senzație de rece, de acțiune brutală și rapidă.
Făcând o paralelă, aceste elemente sunt foarte
Astfel, aceeași acțiune, de a strânge în mână un bul- bine surprinse și în film, având o pondere semnificagăre de pământ, poate căpăta sensuri antitetice sau cel tivă în afirmația prin care se face cunoscută ideea că
puțin diferite în funcție de sentimentele ce sunt expri- filmul e mai bun decât cartea. Câștigând nouă premii
mate indirect. În acest sens, în prima secvență este ex- Oscar, printre care și pentru cel mai bun film, dar și
primată o stare de atașare sufletească, de contemplare cel mai bun regizor (Victor Fleming), reprezintă un
a pământului și de luptă pentru ceea ce e aparține de caz atipic și o excepție, în care filmul reușește să surdrept posesoarei, iar în cea de-a doua apare mândria, prindă mult mai bine amploarea evenimentelor și a
plăcerea de a domina ceva câștigat prin căi nedrepte. trăirilor, prin diferite modalități. Se pot observa cadre
Alături de pământ, tăria de caracter şi curajul în care se văd foarte bine efectele războiului, aici insunt trăsături care o ajută pe Scarlett să facă faţă tutu- tervenind și decorul, dar de asemenea, cadre în care
ror obstacolelor. Deşi ele pot căpăta şi un sens negativ elementul principal care produce o iluzie a realității
în momentul în care Scarlett depune jurământul faţă este pus în evidență de figurația de foarte mari dimende sine de a nu mai flămânzi şi de a redeveni bogată, siuni. În cea din urmă categorie se găsește scena din
ducând acțiunea la extremă și fiind asociate cu egois- gara Atlantei, în care tot spațiul era ocupat de o mare
mul, consider că reprezintă principiile care au reuşit de soldați răniți, fiind poziționați până și pe șinele de
să o păstreze raţională, lucidă, datorită cărora ea a reu- tren. În acest mod, figuranții au un rol semnificativ,
şit să salveze Tara şi să-şi întreţină familia, al cărei cap numărul foarte mare facilitând emoțiile și senzația de
devenise odata cu moartea părinţilor ei, fapt ce este real.
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Această iluzie a realității este argumentul de
bază ce înclină verdictul în favoarea filmului, deoarece
prin intermediul ei se transmit niște emoții publicului.
Modul și locurile în care este filmat, îmbrăcămintea,
casele, orașul și străzile, dar mai ales valorile societății
și comportamentul oamenilor, toate reprezintă elemente adaptate perioadei respective și tratate ca atare.
Faptul că filmul pornește de la un fapt istoric, este de
asemenea un aspect ce oferă veridicitate, iar modul în
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care sunt puse în valoare toate elementele mai sus
amintite face ca filmul să poată fi urmărit cu interes și
în prezent, la atâtea decenii distanță de la lansarea lui.
În literatură, diferenţa dintre cele două romane
se poate constata şi prin finalul lor: „Pe aripile vântului” are un final deschis cu o tentă tristă, dar care lasă
loc de interpretări, Scarlett revenind la Tara cu permanenta ei speranţă. În schimb, „Ion” se termină într-un
mod dramatic, protagonistul murind, iar toate eforturile sale risipindu-se. Această diferenţă se datorează,
în opinia mea, datorită valorilor celor două personaje.
Scarlett, în ciuda faptului că se înstrăinase de societate
şi alunecase pe panta comportamentului parvenit, este
umană, ţine la Tara fiindcă o asociază cu familia şi si-
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guranţa, pe când Ion îşi dorește doar reputaţie şi avere,
folosind orice mijloace pentru acestea. Astfel, valorile
după care protagoniştii îşi ghidează existenţa constituie diferenţa majoră dintre cele două romane, implicit
dintre cele două viziuni ale autorilor.
În esență, se observă asemănări și deosebiri
între cele două modalități prin care valoarea comună
a personajelor este evidențiată, pornind de la mediul
din care provine literatura și mentalitatea societății în
care se încadrează, iar viziunea celor doi autori are ca
bază aceste repere și în funcție de ele se stabilește cursul întâmplărilor și finalul, care poate lăsa urme de interpretare sau nu.
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Teodor Iordănescu

clasicismul

Teodor Iordănescu (1872-1939) s-a născut la 12 februarie la Alexandria, într-o familie de învăţători.
A făcut studiile primale la Alexandria, iar studiile liceale le-a făcut la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din
Bucureşti. A susţinut bacalaureatul în anul 1892. A absolvit Facultatea de Litere din Bucureşti în 1897. Tot în
1897 s-a înscris la Facultatea de Drept pe care a absolvit-o în anul 1900. În perioada studiilor (1891-1900) a
lucrat în calitate de copist la Căile Ferate Române şi contabil la Direcţiunea Portului Constanţa.
Motivaţia asupra studiilor din Germania o mărturiseşte el însuşi: „Deşi aveam două titluri universitare,
totuşi dorinţa de cercetări mai întinse m-a făcut să plec în Germania
unde am făcut studii de gramatică comparată, limbi clasice şi orientale, sub direcţiunea celor mai renumiţi profesori”. Întors în ţară, a
publicat studii şi lucrări de lingvistică: Antichităţi romane private,
vol. I, 1912 şi vol. II, 1920; Istoria literaturii române, 1915; Resturi
aoriste în limba latină; Clasicismul ca bază a învăţământului. A colaborat la periodicele vremii cu studii şi comunicări: Situaţia evreilor
în Imperiul Roman, în „Apărarea Naţională”; Lupul în legendele
noastre, în „Tinerimea Română”; Elementele mitologice în descântecele române, în „Noua revistă română” etc.
A fost director al Școlii Comerciale din Focşani şi director
al Liceului „Unirea” (1913-1919), azi Colegiul Naţional „Unirea”,
din Focşani. Lucrând mai mulţi ani în Focşani, a fost membru al mai
multor societăţi culturale focşănene: „Cercul Corpului Didactic,
Putna”, „Cercul Literar şi Știinţific”, „Fundaţiile Culturale Regale –
Subsecţiunea Focşani”, unde a susţinut şi conferinţa prezentată mai
jos. A fost invitat la Congresul de Orientalistică nr. 17, la Universitatea Oxford, susţinând comunicarea: Rolul ţiganilor în literatura populară. Pentru activitatea sa ştiinţifică şi didactică, a fost recompensat
cu decoraţii şi medalii: Coroana României, Steaua României în grad de Cavaler, Medalia jubilară „Avântul
Ţării” şi „Răsplata Muncii”.

S

-au împlinit, la 8 decembrie 1935, două
mii de ani de când o licărire de viaţă apărea în orăşelul Venusia, din sudul Italiei.
Zeii cari prezidau la naşterea copilului, nu ştiau nici
ei ce va deveni acest suflet, căci destinul e mai presus
de zei şi el hotărăşte viaţa şi moartea şi cum spune un
poet indian: „Dacă o picătură de apă cade pe un fier
roşu, nu lasă nicio urmă; cazând pe o foaie de lotus,
are strălucirea unei perle, iar dacă în Constelaţia Svăti
pătrunde într-o scoică, devine un adevărat mărgăritar”.
Picătura de viaţă a văzut lumina la 8 decembrie, anul
65 a.Chr., a devenit Horaţiu, mărgări-tarul preţios care
a străbătut veacurile şi a ajuns până la noi cu aceeaşi
strălucire, încât se cuvine să-l sărbătorim în toată
splendoarea, împreună cu tot ce omenirea are mai
simţitor pentru cultură şi alesul estetic.
Din America îndepărtată, unde Horaţiu va fi
sărbătorit într-un mod cu totul deosebit şi până în colţurile cele mai restrânse ale bătrânului continent, toţi
intelectualii şi toate instituţiile de cultură au anunţat
serbări, conferinţe, piese de teatru, expoziţii horaţiene,
premii pentru cele mai bune lucrări asupra lui Horaţiu,
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excursiuni în Italia, unde poetul a trăit şi a visat. Aşadar, serbarea ce facem în astă seară nu este izolată, ci
în concertul serbărilor lumii culte, care dacă vrea să
cunoască viaţa popoarelor, trebuie să citească pe poeţii
lor.
Este greu să vorbesc despre întreaga operă a
lui Horaţiu, de aceea mă voi mărgini la poeziile lirice
ale lui, cunoscute sub numele de „ode” şi mai cu
seamă la acelea care au un sens educativ, acelea care
expun programul de reînoire politică şi morală a lui
August, prevestind sfârşitul acelei grozave epoci de
fier. Adevărata glorie a lui Horaţiu este aceea de a fi
scris odele şi de a fi dus acest gen la perfecţiune. Poetul liric este acela, care nu-şi tace chinul său, ci căruia
îi este dat să spună ceea ce sufere şi Horaţiu este unul
dintre aceştia: Odele lui plac pentru că ele sunt evocaţiunea evenimentelor publice, ale moravurilor, o
serie de sfaturi şi lecţiuni, o interpretare a trecutului
şi o viziune pentru viitor – scrise adesea pe un ton patetic.

* Articolul reproduce textul conferinței publicat în volumul Focșaniul interbelic din Biblioteca Simion Mehedinți,
Editura Terra, Focșani, 2014, p. 95-114
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Italian din sud – căci Horaţiu era din Venusia,
în Apulia, o veche colonie de soldaţi romani -, poetul
se gândeşte adesea la frumoasa localitate, unde se înălţa Voltur, muntele cel peste 1000 de metri, iar din
munte, vijelios se rostogoleşte Aufidus. De câte ori în
copilărie nu rătăcea prin pajiştile parfumate de flori
sau în pădurile întunecoase, adormind între munţi şi
dafini, peste cari zburau porumbeii sălbatici!
Tatăl poetului, care era pristav la vânzările publice, vazând în fiul său aptitudini alese, îl duse la
Roma ca să înveţe carte, necruţând nicio cheltuială,
spre a-i completa educaţiunea. Astfel, Horaţiu asistă
în Capitală la strălucitele cuvântări ale lui Cicerone,
văzu triumfurile lui Cesar şi Pompei, precum şi certurile lor, în urma cărora se părea că întreaga lume se
prăbuşeşte în încurcăturile ce provocau luptele acestor
doi uriaşi. La moartea lui Cesar, Horaţiu studia mulţumit la Atena – împreună cu fiul lui Cicerone şi alţi
tineri romani, de obârştie nobilă – virtuţile, ce trebue
să le practice şi viţiile, de care trebue să se ferească.
Scopul său era să devină avocat şi pentru aceasta se
cerea nu numai ştiinţa dreptului, ci şi învăţătura filosofică. Dar în acest timp, trâmbiţa războiului sună şi
Brutus, omorâtorul lui Cesar, ridică steagul libertăţii
contra dictaturii şi absolutismului cesarian. Horaţiu se
înrolă în aramata lui Brutus, dar aceasta fiind învinsă
la Philippi, poetul nistru fu nevoit să fugă. Întors în
Italia, Horaţiu îşi găsi moşioara luată de veteranii lui
Octavian, aşa că fu nevoit să-şi găsească o mică ocupaţiune la Roma. Aici însă situaţiunea era foarte încurcată şi Octavian se silea în zadar şă-şi asigure
puterea în Italia, care era blocată de piraţii lui Sextus
Pompeius. Poporul de la ţară se ridică în contra noii
domnii, Fulvia, soţia lui Antoniu, această femeie-bărbat, agită contra lui Octavian. Drumurile sunt pline de
tâlhari, ceea ce face pe Horaţiu să scrie cea dintâi
epodă politică a sa. (I. 14) Grozavă este viaţa. Îţi vine
să-ţi iei lumea în cap. În zadar a învins Roma pe
Hanibal, pe cimbrii şi pe teutoni, acum se prăbuşeşte.
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Fiare sunt pe străzi, să căutăm o altă ţară, pe care zeii
ne-au rezervat-o – ţara visurilor – şi să nu ne mai întoarcem de acolo până când ereţii nu vor fi prieteni cu
porumbeii, „…iar în unda cea sărată/ Ţapul lepădându-şi părul cu plăcere va pluti/ Și de leul cel prădalnic turmele nu s-or mai teme!” (v. Q. Horatius
Flaccus, Ode, Epode, Carmen saeculare, trad. D.C.
Ollănescu-Ascanio, Bucureşti, 1891).
Dar situaţiunea politică se îndreaptă şi Horaţiu
aruncă pe fundul lăzii epodele, care încetaseră de a mai
fi expresia timpului. Mecena, marele om de stat care
ajuta pe August fără să primească nicio demnitate,
caută să atragă în jurul suveranului său pe toţi oamenii,
ce ar fi putut să-i facă vreo opoziţie şi deci, pe intelectuali. Între cei mai intimi prieteni ai lui Mecena şi
August deveni Vergiliu şi după recomnadaţia acestuia,
Horaţiu, aşa că atunci când aceştia, împreună cu
Mecena, luau parte la marea bătălie de la Actium,
Horaţiu nu doreşte să se depărteze de prietenul său:
„Ce mă voi face oare/ Eu care a mea viaţă doar numai
lângă tine/ O trec cu mulţumire, iar tu fiind departe/
Îmi este o povară.” (Epode, I. 1) Dar când Horaţiu
văzu că Octavian a învins, scrise o altă epodă de veselie şi dragoste pentru protectorii săi, compusă chiar
pe corabia cu care se întorcea de la Actium. (Epode, I.
9) Contra lui Antoniu şi a tragicii lui soarte Horațiu se
remarcă prin tăcere, ba chiar dedică o odă şi lui Iullus,
fiul lui Antoniu, care era în oarecare favoare la curtea
lui August (Ode, IV. 2) Nu tot astfel fu cu Cleopatra,
căci despre moartea ei vorbeşte
Horaţiu îndată ce se răspândi
svonul că şi-a curmat zilele cu
o viperă. Toţi se bucurau, ca şi
cum toate păcatele au murit împreună cu ea şi viţiile Orientului
s-au depărtat de Roma. Astfel se
născu oda lui Horaţiu care începe cu strigătul de bucurie:
„Nune est bibendum” (Ode, I.
37). Oda aceasta pare că este un
portret istoric, schiţat în momentul când Roma se bucura de
moartea femeii care timp de 15
ani ţinuse aţintite privirile întregului Orient asupra ei. Crima ei
cea mare era că ea, femeia
orientală, care putea să fie
sclavă, aspira să troneze la
Roma. Totuşi, aici stătea încă
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statuia Cleopatrei; şi nimeni nu ne spune că a fost dată
jos. Era o statuie de bronz aurită şi fiecare trebuia să o
vadă, căci Iulius Cesar o aşezase lângă statuia sa. Republicanii romani crezuseră că prin aceasta se introna
absolutismul şi din această cauză se înfipseseră pumnalele în înima lui Cesar. Octavian era acum singur
stăpânitor, dar nu despot şi, fiindcă pacea lumii fusese
asigurată, nimeni nu mai dorea să reînvie timpurile republicane. În aceasta situaţiune, Octavian fu ajutat de
cei pe cari îi ajutase şi poeţii din jurul său deveniră
educatorii mulţimii. De aceea nu trebue să ne mirăm
că alături de Horaţiu galantul, găsim pe poetul educator, căci atunci chiar când iubeşte şi chefuieşte, nu lasă
tonul de sfătuitor, fiindcă el spune fiecăruia să nu
treacă măsura.
Să vedem cum se găsea Roma din punct de vedere cultural şi moral când Horaţiu îşi scria odele şi
epodele sale. De mult timp Roma devenise un centru
de cultură grecească şi depozitara bunurilor spirituale
ale Greciei. Cele mai bune biblioteci greceşti la Roma
existau, iar spirite de elită ca medici, ingineri, poeţi,
tot la Roma îşi găseau centrul lor de ocupaţiune. Cei
ce stau departe: în Efes, Alexandria, Antiohia, pândeau
ocaziunea să roiască spre Roma. În şcoli se începea cu
alfabetul grecesc, în saloanele oamenilor mai subţiri
se vorbea greceşte, cum se vorbeşte la noi franţuzeşte;
şi oricine avea oarecare cultură îşi presăra scrisorile
cu citate greceşti. Când veni la Roma vestea despre
Iisus şi învăţătura sa, cei dintâi
creştini se rugară în greceşte, iar
apostolul Paul îşi scrise Epistola
către romani tot în greceşte. Cele
dintâi poezii ale lui Horaţiu fură
scrise tot în greceşte, dar o revelaţiune divină îi spuse în vis: „Vrei să
duci lemne în pădure? Sunt destule
poezii în greceşte pentru ca ale tale
să mai aibă valoare”. Această influenţă a grecismului pătrunse la
Roma, după cuprinderea Tarentului, dar în acelaşi timp deşteptă şi
gustul pentru o literatură proprie,
iar romanii începură să traducă comedii şi tragedii greceşti, prin care
se făcea adevărată educaţie, căci
erau pline de maxime şi pilde pentru viaţă. Dar lumea simplă de odinioară se dusese şi stricăciunea
venise odată cu cele dintâi cuceriri
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în Orient. Este adevărat că educaţiunea fusese până
acum în mâinile părinţilor: mamele şi bunicile aveau
întreaga educaţiune a copiilor. Dar demnitatea femeii
scăzuse şi legăturile familiare se slăbiseră. Viţiul pătrunsese în familii, divorţurile erau la ordinea zilei, ba
chiar politica nu era streină de femei, cum s-a văzut în
conjuraţiunea lui Catilina şi în alte ocaziuni. În adevărt, se ridicau din când în când voci de indignare, cuvântări de dojană în Senat, care mergeau din mână în
mână ca nişte tratate de morală, dar toate scrierile morale ce se citeau nu făceau decât să aurească viţiul.
Lipsa aceasta de educaţie făcea ca luptele politice să
fie mai aprige şi să degenereze chiar în crime, ca sângele să curgă pe străzi şi chiar în for, aşa că nimeni nu
se mai indigna, chiar când soldaţii organizaţi în bande
se puneau în serviciul aceluia care plătea mai mult.
În mijlocul haosului sta Catone stoicul, un
prinţ al moralei şi un educator cu înaltă chemare, dar
el pieri în serviciul idealului său republican – poate că
era un nebun, pentru că credea într-o îndreptare. Și
Cicerone era un suflet curat, însă slab şi mlădios, aşa
că părea puternic şi mare numai când vorbea sau scria.
Și el voia să fie educator, scriind operele sale didactice
în sensul scrierilor greceşti care erau prea depărtate de
actualitate, aşa că avură influenţă mai mult asupra generaţiunilor viitoare. Iată deci că în mijlocul atâtor tragedii grozave, când se executa în masă, când se omora
pe stradă, când se cheltuiau milioane şi se fura la fel,
se găseau şi oameni, care să se îngrijească de soarta
poporului lor. În adevăr, pacea universală aduse o oarecare linişte şi încercări pentru educaţiunea poporului
începură să se ivească.
Noul spirit al timpului se arătă în Horaţiu când
era încă de 20 de ani şi când, lipsit de mijloace de existenţă, începu să scrie satire („paupertas impulit ut versus facerem”; Epist, II. 2, 51), cu un umor scânteietor,
făcând aluziuni şi chiar punând în scenă persoane cunoscute. Nu numai contra celor ce păcătuiseră se ridica
Horaţiu, cât mai cu seamă contra proştilor şi bădăranilor cari mişunau în societate, contra lăudăroşilor fan-
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faroni, contra zgârciţilor, nestatorinicilor şi altera, presărând descrierile sale vii cu anecdote glumeţe. Este
de mirare cât de tânăr era Horaţiu şi ce cunoştinţe despre oameni avea, căci el nu scrie ca filosof, ci ca practician al vieţii, care se mişcă tot aşa de sigur în cercul
celor mari, ca şi în speluncile murdare ale celor neînsemnaţi. Horaţiu a început, deci, ca educator şi tot astfel va continua, căci nicio vorbă nu este zadarnică,
dacă se adresează către cei buni, aşa că Horaţiu continuă şi în ode.
Platon, cel mai mare moralist al omenirii, era
foarte sever. El elimina din statul său (republica) chiar
nobila tragedie, care înalţă prin frumuseţe, conţine maxime înţelepte şi învaţă frica de zei, dar provoacă pasiuni, cari sunt duşmanii aceluia ce aspiră după
liberatea spiritului divin. Horaţiu nu aparţinea acestei
categorii de moralişti, ci acelora care se bazează numai
pe ceea ce se poate dobândi. El voieşte să facă mai
buni pe semenii săi prin farmecul satirei sau prin graţia

Grup de elevi și profesori uniriști
Teodor Iordănescu al patrulea din stânga jos

şi nobleţea cuvântului, care câştigă şi înlănţuieşte. Dar
poezia distractivă, adică satira, este supusă peirii, căci
gluma care trebuie să fie nouă este ca o rachetă: când
se urcă, se sparge şi se stinge. Morala fusese însă apanagiul filosofilor şi chiar în timpul lui Horaţiu educatorii şi predicatorii erau prozatori, căci poezia
rămăsese numai un joc al sentimentalismului. Religiunea creştină, care îşi făcuse apariţia, nu se servea de
versuri. Parabolele Mântuitorului nu erau în versuri,
ci în proză, deşi multe din ele au calităţi poetice.
Era în antichitate o sectă de oameni, cari se
asemănau cu primii apostoli şi care se aşezau în străzi
şi predicau, atrăgând mulţimea prin modul lor de a
vorbi şi a trăi, cum au fost la Roma Sextii, tatăl şi fiul.
Cu Horaţiu lucrurile stau altfel. El nu era orator popular, nu era un om de luptă, ci un poet, un artist
cu simţ critic, care îşi fasona cuvintele înainte de a le
transmite mai departe şi un artist poate să-şi îndepli-
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nească misiunea lui de educator. Dacă odele lui
Horaţiu în care se arată ca un perfect educator vor fi
reuşit, nu se poate şti, dar desigur efectul asupra contemporanilor va fi fost destul de adânc. Horaţiu se uita
în jurul său: liniştea complecă, pacea mult dorită, acel
otium cântat, îşi întindea aripile asupra colinelor
Romei. Dar această pace adusese lăcomia de plăceri,
iar sperata stăpânire de sine nu se vedea, ci din contră:
desfrânarea, dezordinea, neruşinarea, parveniţii, îmbogăţiţii de război, viţii ce văzurăm şi
la noi, după un război aşa de sângeros.
Horaţiu vedea toate acestea şi se întreba: Unde se mai găsesc adevăraţii
romani? Dorinţa înfocată, strigătul
după vechea virtute romană răsună şi
tresar în atâtea din odele pe care le
scria în acele timpuri. Era chiar dorinţa
timpului – poate o dorinţă zadarnică,
dar a tot puternică pentru trecuta curăţenie şi mărire a poporului roman. Cu
cât Horaţiu venea mai direct în contact
cu cercurile conducătoare ale Romei,
cu atât mai mult se simţea împins să ia
cuvântul. El se adresează când poporului din Roma, când prietenilor săi, când
către tinerimea ce se ridica, când către
fii şi fiicele Romei.
Cel ce ajută pe Horaţiu în opera
sa educativă era însuşi împăratul. Cu
doi ani mai mic decât Horaţiu, Octavian, după ce luase
puterea, se transformase cu totul. Deşi oarecari păcate
nu putuseră fi şterse, totuşi ca împărat se silea să dea
exemplu de hărnicie, de moralitate şi dreptate. El
vedea bine că pentru ca Roma şi Italia să rămână centrul imperiului şi să nu fie înăbuşite de provincii, trebuia să fie salvată şi restabilită vechea rasă romană a
cărei rezistenţă şi hărnicie se sprijinea pe o sănătoasă
educaţie în familie. Însuşi August evita orice pompă
care să îl deosebească de un particular, deşi nu reuşi
să impiedice luxul destrăbălat al nobilimii veritabile
şi neveritabile. De multe ori mergea în Senat şi citea
tratate greceşti de morală, ca şi cum ar fi cetit o biblie
şi se îngrijea pentru răspândirea unor asemenea cărţi.
El nu voia ca în zadar să fie numit mare pontifice, ci
se silea să restabilească şi să reînnoiască viaţa religioasă în sensul moralei stoice. Roma trebuia să rămână centru pentru pietatea lumii, deşi cucernicia nu
foloşte fără virtute.
Scriitorii din jurul lui August făcură cor cu împăratul lor şi Horaţiu fu cel dintâi. În oda a 2-a (din
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tatu-i-aţi ş-atunci în dreapta lor mânie/ Cu câte rane na bătut cernita Hesperie?/ Ș-acum se-ngâmfă barbarii
cu-a lor biete colane/ Pe care le-au împodobit cu prăzile romane!/ Puţin lipsit-a dacilor, cei ageri săgetari/
Și flotei egiptenilor cu vrednici lopătari,/ Să cotropească într-un avânt de crâncenă lovire,/ Cetatea
Romei ce ferbea în plină răzvrătire!/ Al nostru secol
criminal a pângărit întâi/ Familii, generaţiuni şi sfinte
căsnicii.” Aci poetul de arată decăderea familiei şi destrăbălarea tinerimii, care nu era departe de ceia ce
vedem azi şi a cărei îndreptare e greu să o poţi face,
când familia te ajută aşa de puţin. Mai departe, Horaţiu
cartea a III-a) se adresează romanilor şi acelei tinerimi spune: „Nu din asemenea părinţi în timpii vechi ieşi/
care ajunsese să uite, să ridiculizeze sau să dispreţu- Junimea care-n sângele Cartaginei roşi/ Întinsul mării
iască vechea severitate a vieţii strămoşeşti. La începu- şi-a înfrânt pe Pyrrhus prea mândritul,/ Pe marele Antul odei Horaţiu ne aminteşte de acea constantia, prin tiochus, pe Anibal cumplitul!/ Erau copii voinici, vlăscare reuşiseră romanii să domine, pentru ca apoi să ne tari din vechi ţărani soldaţi,/ Cari sub povaţa mamelor
arate că „virtus et fides Romana” sunt stăpânii impe- severe stau plecaţi,/ Deprinşi pământul a lucra cu sapa
riului. Și iată cum ar dori el să fie tinerimea romană: lor sabină/ Și a aduce din păduri tăiate din tulpină,/ Tu„Romana tinerime la oaste oţelită,/ Desprindă-se să fanele de lemn de foc, când soarele-ntinzând/ Pe şesuri
rabde cu inima tihnită/ Strâmtoarea sărăciei şi crânceni umbra munţilor şi de la jug scoţând/ Pe boii obosiţi,
călăreţi/ Să ia cu lancea-n goană pe parţii îndrăzneţi/ greoi, readucea uşoară/ Și dulce ora linistei, ce-n
Și să-şi petreacă viaţa la adăpost sub ceruri/ Continuu caru-i grabnic zboară!/ Dar ce rămâne neştirbit de timîn primejdii cu strălucite ţeluri!/ E dulce, mândră pul zgrobitor?/ Părinţii noştri nu erau virtuoşi ca moşii
moartea, când pentru ţară mori! – acel renumit „dulce lor,/ Noi decât ei purtăm mai grea povară de păcate,/
et decorum est pro patria mori” - Virtutea, ea deschide Iar fiii noştri vor avea năravuri mai stricate!”
al cerului altar!/ Acelor demni să treacă de-aici la neCe adevăruri crude expune poetul şi cât de
murire.” Și mai departe – „fides Romana”: „Tăcerea plastic le exprimă, dar Horaţiu nu oboseşte predicând.
credincioasă e încă răsplătită!/ Eu n-aş primi în casa Omul nu trebuie să se forţeze mai mult decât poate, ci
de mine locuită/ Pe cel ce-ar da pe faţă al Cererei cult să se înveţe cu cumpătarea. Dacă se poate dormi bine
sfânt,/ Nici n-aş voi să intre în vasu-n care sunt.”
în coliba unui ţăran, de ce atâta lux? Grija să în spatele
Cu un pesimism negru începe Horaţiu oda a celui ce călăreşte pe o mârţoagă, ca şi pe corabia ma6-a din cartea a III-a, căci virtutea şi moralitatea ro- relui negustor; şi dându-se pe sine exemplu, zice: „Eu
mană decăzuseră, familia nu mai putea produce carac- nu voi schimba liniştitul meu colţ din Sabina pe toate
tere necum eroi, iar templele erau dărăpănate sau bogăţiile lumii, căci ele nu îmi aduc decât griji şi osneglijate: „Romane, tu vei expia, deşi nevinovat/ Pă- teneli”. Apoi, vitejia romană, ce frumos ne-o zugrăcatele strămoşilor, cât timp dărăpănat/ Lasa-vei tem- veşte acest genial poet! „Fii spăimântător în pericol,
plul zeilor, altarele strobite/ Și statuele lor a fi de negru aşa ca duşmanul să zică: Vai! iar luptăm cu romanii?
fum mânjite!/ Iubirea zeilor ţi-a dat domnia pe pământ/ De ce întărâtăm leul?” Iar acel „dulce et decorum est
Căci începutul tuturor şi sfârşitul ei sunt./ Dar voi ui- pro patria mori”, care a devenit nemuritor, ne arată
sentimentul naţional al romanilor, până
la sacrificiu. „Străduieşte-te după ceia
ce este drept şi legal, spuneau ei, şi
când ai dreptate, ţine cu tărie de hotărârea ta, aşa ca să nu te înspăimânte nici
ameninţarea tiranului, nici revolta poporului. Aşa erau romanii din timpul lui
Romulus, de aceia zeii le-au dat să stăpânească lumea. Sacrifică-te pentru
Roma, tinere roman, cum se sacrifica
odinioară Regulus, chiar dacă vei peri,
patria să trăiască, nu tu”. „Nicio pace
cu un inamic învins” formează tema
odei, adresată lui Regulus. Ce eficace
învăţătură pentru tinerime şi, în genere,
pentru cei ce învaţă carte! Cât patriotism luminat nu se revarsă din versurile
lui Horaţiu!
În alte opere, Horaţiu se ocupă
cu contrastul dintre bogat şi sărac şi se
Grup de profesori uniriști în parcul liceului
entuziasmează pentru starea societăţilor
Teodor Iordănescu al optulea din dreapta
şi popoarelor primitive. Idealul vieţii
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credea că de adevereşte la popoarele din stepele necunoscute dincolo de Dunăre şi Don, dincolo de geţi şi
sciţi (Ode, III, 24). „Sciţii ce trăiesc pe câmpuri şi-şi
duc şubredele case/ În căruţe, după datini vechi, mereu
din loc în loc/ Sunt mai fericiţi, iar Geţii cei virtuoşi
mai cu noroc/ Din mănoasele ogoare fără ţărmuri stăpânite/ Îşi culeg cu toţii roade ce de Ceres sunt sporite,/ Iar la anul, fără grijă, de la noul muncitor/ Îşi iau
partea cuvenită strânsă dintr-un nou ogor./ La ei soaţa
cea de-a doua este blândă şi ia samă/ De copiii mici
din casă, care sunt lipsiţi de mamă,/ Și femeea cea cu
zestre nu-i stăpână pe bărbat,/ Zestrea mare pentru
dânşii e virtutea părintească,/ E iubirea şi credinta înfrânând pofta trupească”.
Contra luxului se ridică de asemenea Horaţiu
în oda a 18-a (cartea a II-a), căci războaiele civile
schimbaseră cu desăvârşire moravurile severe ale romanilor. Uşurinţa cu care se îmbogăţeau romanii din
aceste vremuri, abuzurile, care nu erau mai mici ca
cele din timpurile noastre, demoralizaseră poporul
care nu vitejia sa cucerise lumea. Această depravare a
instituţiilor şi moravurilor, precum şi iubirea de bogăţii, care făcea să răsară parveniţi pe toate drumurile,
făcu pe Horaţiu să dea drumul indignării: „În casa mea
nu strălucesc/ Nici aurul, nici fildeşul, pereţi n-am poleiţi/ Și stâlpi în Africa ciopliţi/ Cu marmură de la
Himet nu mi-o împodobesc.” (Ode, II. 18)
Cine vizitează şi astăzi Lacul Garda sau Golful
Neapole, sau Porto d’Anzio, vede urmele şi ruinele palatelor romane, care, aşezate pe stâncile prăpăstioase,
parcă atârnă deasupra mării, iar în boitele şi beciurile
lor de altădată, bat cu furie valurile. În acest sens, contra maniei de a clădi palate, scrie Horaţiu oda a 15-a
(din cartea a II-a): „Puţin pământ vor mai lăsa palatele
regeşti/ Plugarilor peste curând şi iazuri pentru peşti/
Mai largi decât lacul Lucrin în toată ţara fi-vor,/ Nu
astfel de învăţături, în sfintele-i porunci/ Ne-a dat cu
pilda Romulus, nici Catone cel Mare,/ Nici rânduiala
celor vechi asupra-le purtare./ În vremea lor omul privat avea un mic venit,/ Dar al Republicii era a tot nemărginit.”
Cu aceleaşi idei se adresează Horaţiu către
prietenii săi şi chiar către Mecena. Astfel, în oda către
Gosfiu se critică mania celor ce caută călătorii în ţări
streine, când locuri dacă nu mai frumoase, dar tot aşa
de plăcute se pot găsi în patrie (cartea a II-a, 16): „De
ce ţara noastră ne-am părăsi/ Cătând sub alt soare pământuri străine?/ Plecând în exiliu ar fugi şi de tine?/
Căci crâncena grijă în suflet intrată/ Se sue cu omul în
nava armată”.
În oda III. 16, se adresează Horaţiu către
Mecena, ca şi cum i-ar spune: „Vezi ce fericit sunt eu
în simplitatea mea?” „Mai mândru sunt de-a fi stăpân
al unei mici moşii/ Nipizmuit, decât sărac, în sân de
avuţii,/ C-un petec de pădure eu, c-un limpede izvor/
Și sigure semănături pe-un credincios ogor,/ Decât satrapul îngâmfat al Africii ferile/ Avea-voi mai plăcute
zile.” Și drept concluzie: „Nu poate mulţumi/ Nimic
pe lacom! Fericit cel cui se dăruieşte/ De Zei doar cât
îi trebuieşte!”
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Cine nu a cetit cu emoţiune şi câţi nu au voit
să imite renumita odă a 14-a (din cartea a II-a), adresata lui Postumus, în care poetul vede cum unii grabnici se scurg mereu şi cu rugăciuni nu este cu putinţă
să opreşti pripita bătrâneţe, sau oda a 2-a (din cartea a
II-a), adresată lui Salusfiu, în care setea de aur se compară cu apa dintr-un hidropic, care creşte mereu, ispititorul metal pătrunzând prin toate crăpăturile, prin toţi
porii. Ca exemplu unei calde efuziuni a sufletului poetului – şi care nu poate fi imitată – este oda discretă
adresată prietenului său, Deliu, unde pulsează dragostea de viaţă, dar şi tabloul subru al morţii, căci: „Sorţul
fiecărui este într-o urnă vânturat;/ Mai târziu, ori mai
devreme, tras el va căta să fie/ Pentru-a ne-ndemna cu
barca spre exilul de vecie!”
Acest admirator al naturii însă pare că vede pesimist chiar frumuseţea primăverii, care se deşteaptă,
ca şi cum mormântul ar sta deschis în spatele lui. Zădărnicia morţii o simte Horaţiu tocmai aici în desfătarea primăverii, în învierea întregii vieţi, căci speranţa
nu se întinde dincolo de moarte. Aici ne întâmpină
ideea antică trecută în creştinism: „Gândeşte-te că fiecare zi este cea din urmă, şi deci fiecare oră să îţi fie
mai preţioasă” sau cum spune Seneca „Iubesc viaţa
pentru că trebuie să mor”. Tot în acest sens se adresează Horaţiu către Sestiu, o natură bolnăvicioasă şi
după câte se pare necăsătorit şi fără copii. În acelaşi
fel, plin de precepte educative este oda adresată lui
Liciniu, acel conspirator contra lui August, care, deşi
cumnat cu Mecena, fu omorât. Acestuia îi recomandă
Horaţiu un trai cumpătat, acea faimoasă expresie,
aurea mediocritas: „Oricine traiul mijlociu, cel făr-de
preţ iubeşte/ Într-al miseriei locaş nu se adăposteşte/
Şi cumpătat în năzuinţi el fuge de palate/ De pismă
doar împresurate”.
Horaţiu se adresează ca educator şi sfătuitor nu
numai bărbaţilor, ci şi femeilor: cu aceleaşi frumoase
maxime, pe aceeaşi temă – că viaţa este trecătoare şi
să nu concepem o speranţă lungă. Păcat că femeile cărora se adresează Horaţiu sunt aşa de puţin cunoscute,
încât adesea par să fie nişte anonime. Cu câtă drăgălăşenie se adreseză acelei Leuconoe, drăgălaşe prin însăşi numele ei, obişnuită să viseze viaţa mai mult decât
să o trăiască! Aici găsim exprimată în cuvinte lapidare
uitarea zilei de mâine: „carpe diem quam minimum
credula postero”, care cuprinde întreaga filosofie a
vieţii: „Nu căta, Leuconae, căci nu-i bine să se ştie/
Cât de lungă viaţa Zeii ne-au lăsat-o ori ţie ori mie./
Nici te-ncerca zadarnic ceasul morţii să-l ghiceşti/
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clasicismul

Vânturând cu nerăbdare socoteli babiloneşti./ E cu
mult mai bine omul întâmplărei să se plece./ Dăruiască-ţi Joe încă multe erni a mai petrece,/ Ori din ele
cea din urmă pe aceasta de ţi-ar da,/ Care-n stâncile
peptoase ne-ncetat va sfărâma/ Marea cea Tyreniană;
tu n-ai grijă, fii cu minte, / Limpezeşte-ţi vinu-n pace
şi-ţi măsoară mai înainte/ A speranţelor lungime cu al
vieţii scurt cuprins/ Noi vorbim acum şi vârsta fuge,
fuge într-adins,/ Să ne veselim doar astăzi, iar credinţă
să ne fie/ În ziua de mâine mai mică. Mâine? mâine?
cine ştie? ”
Mai interesantă şi chiar mai armonioasă este
oda adresată Fidilei, poate o tânără văduvă, ce-şi îngrijeşte proprietatea cu acea dragoste de ogor, care caracteriza pe vechii romani şi cu acel sentiment religios,
încât crede că nu are lucruri de preţ să sacrifice zeilor.
Dar doctrina stoică predică încă de mult timp
că ceremoniile exterioare nu au nicio valoare
înaintea zeilor, ci singurul sacrificiu primit este
virtutea omului, dar pentru Horaţiu care se
adresează unei femei, zeii se vor mulţumi cu
cununi de mirt şi de rosmarin.
Anul 17 a.Ch. trebuia să aducă lui
Horaţiu o nouă distincţie. În acest an serbă August printr-un act religios amintirea fondării
Romei care se repeta odată la o sută de ani.
Serbarea era cu atât mai importantă, cu atât perioada războaielor civile ce făcuse să fie amânată, trebuia înmormântată şi o nouă eră a păcii
să fie introdusă printr-o strălucită sărbătoare.
Pentru această sărbătoare se prevăzuse trei zile
şi trei nopţi. În ziua a treia care era 3 iunie, trebuia să se cânte „Carmen saeculare”, compus
de Horaţiu, de către un cor de 27 de băieţi şi
27 de fete, că numerele 3 şi 9 că şi rezultatul
lor erau sacre. Corul trebuia să cânte pe Palatin
unde era templul lui Apoline şi al Dianei şi pe
Capitoliu unde se afla templul lui Jupiter. Se
cânta două rugăciuni: una invocând zeiţa protectoare a naşterilor, Ilithya, Parcele şi pe Terra mater;
cealaltă rugăciune adresată lui Jupiter şi Junonei, zeităţile Capitoline. Cântecul începe cu Apoline şi Diana
şi se isprăveşte la fel. Această poemă a lui Horaţiu este
frumoasă prin simplicitatea sa şi prin sentimentele ei
care ne mişcă, dar suferă de o oarecare răceală, ca
orice produs oficial şi poruncit.
Dragostea lui Horaţiu pentru natură, pentru
singurătate, pentru carte, pentru viaţa de la ţară, se
vede în o mulţime din odele lui. Splendizii munţi din
Sabina, liniştitele grădini de măslini, mândrii stejari

REVISTA NOASTRĂ nr. 45/46

după deal, Algidus alb de ninsoare, spre care privirea
rămâne aţintită, murmurul izvorului de munte, care
spumegă, erau imaginile scumpe ale inspiraţiei lui
Horaţiu. Pentru el, livada este mai frumoasă decât cel
mai artistic mozaic de palate, iar pârâul ce şerpuieşte
şegalnic este mai majestot decât cel mai mândru apeduct din Roma. Natura este cauza existenţei noastre,
pe care chiar dacă o goneşti cu furca, ea se întoarce înapoi. Scăpat din zgomotul oraşului, exclamă: „O rus!
Quando ego te aspi-ciam!” niciodată livezile nu îi par
mai verzi, iar cerul mai senin. Respiră fericit mirosul
ierbii cosite şi se bucură de orizontul întins ce i se deschide înaintea ochilor. Totul îl izbeşte, totul îl încântă.
Priveliştile pe care le-a văzut de sute de ori acum i se
par noi.
În scrisorile sale, Horaţiu ne descrie în mod
mişcător farmecul gospodăriei sale de la Sabina. Dar
între ode, Fântâna Bandusiei este un adevărat mărgăritar al spaţiului lui Horaţiu şi deşi această odă nu este
mai mare decât o epigramă, totuşi nu se putea scrie
ceva mai grandios: „Fântână a Bandusiei cu unde cristaline,/ În cupa-ncununată cu flori, eu pentru tine/ Închin azi vinu-mi dulce, iar mâine îţi voi da/ Un ied a
cărui frunte de coarne-nmugurită/ La lupte şi amoruri
fudul îl îndrepta/ Zadarnic, căci, odrasla zglobie e menită/ Cu sângele-i pârâul tău rece a-l roşi./ A lui Cuptor
căldura cumplită, arzătoare/ Pe tine nu te-atinge, căci
turmei călătoare/ Şi boilor ce-n pluguri ajung a obosi/

Grup de profesori uniriști
Teodor Iordănescu al doilea din dreapta sus

Le dai răcoare dulce ce-n sânu-ţi se ascunde/ Şi numele tău falnic prin veacuri va pătrunde/ Fântâna mult
iubită, căci azi cu versul meu/ Îţi voi cânta stejarul ce
umbra îţi apleacă/ Spre tainiţa de piatră din care-n
lume pleacă,/ Cu murmur lin de ape voios isvorul
tău.”(Ode, III. 13).
S-a pus de unii chestiunea, dacă romanii înţelegeau natura cum o înţelegem noi. Într-adevăr, pentru
oamenii antichităţii un peisaj nelocuit părea pustiu şi
neinteresant, ca şi cerul fără stele. Acest lucru a avut
influenţă în timpul renaşterii, la Claude Lorrain şi la
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alţi pictori, pentru care natura părea fără viaţa dacă îi
lipsea figuraţia, căci omul aparţine naturii şi chiar unde
nu sunt oameni, este Dumnezeu.
Horaţiu era un copil al antichităţii. De aceea,
în singurătatea pădurii el devine vizionar şi visează figuri de basme, cu care însufleţeşte natura, unde i se
pare că vede şi aude spirite divine. Aici dansează
Venus cu graţiile pe livada smălţată cu flori, colo faunul cântă în desişul dumbrăvii, ba chiar zeul Bachus
apare în singurătatea stâncoasă, iar nimfele îi sorb cântecele, pe când satirii trag cu urechile lor pleoştite.
Nicio mirare că în izvoare trăiesc nimfe, care sunt sufletele lor, căci pretutindeni unde este mişcare este şi
suflet. Nimfa Bandusia, nume plin de înţeles, care nu
este decât grecescul Pandosia care dă toate însufleţeşte izvorul. Toate darurile pentru oameni, animale şi
ogoare, vin din acest izvor, căci la sud se însetează repede şi toate au nevoie de apă. De aceea, mâine poetul
va sacrifica un ied, al cărui sânge va roşi cristalinul
izvor, iar vinul se va oferi din cupe gătite cu flori, ca
o jertfă bine primită de zei. Poetul fixase această odă
– în care exprimă promisiunile sale într-un aşa fin lirism – pe stejarul din apropierea izvorului, ca să fie
mărturie a sentimentelor sale religioase şi umane. Aici
el îmbină atât de splendid elegia cu oda.
Tot între odele cu înţeles educativ putem considera şi pe cele religioase, dintre care oda 34, din cartea I, merită o deosebită atenţie, căci ne arată pe
Horaţiu ca pe un mare convertit, asemenea modernilor: Fr. Cope, Huysmanns, Bourget etc. „Prea avar şi
nestatornic Zeilor închinător,/ Într-o nebunească lege
mă găseam rătăcitor,/ Dar acum pânzele mele a
le-ntoarce sunt silit,/ Ca să iau din cap iar calea ce de
mult am părăsit,/ Căci al zeilor părinte care despică
odată/ Norii cu luciri de fulger, azi pe bolta-nseninată/
Cai-i tunători şi caru-i aripat el repezit-a!/ A pământului povară din temeiuri tresărit-a/ Cum şi apele pribege, Styxul negru şi cumplitul/ Adăpost al locuinţei
lui Tenar prea urgisitul,/ Tremurat-a şi Atlasul pe-a pământului hotare!/ Joe poate tot să schimbe! Pe cel mic
îl face mare,/ Întunericul l-aprinde şi lumina o răpune,/
Iar norocul cel prădalnic din aripe şuerând/ De ici
smulge o coroană ce colo, apoi râzând/ Pe o altă
frunte-o pune!”
Poetul ni se spovedeşte în această odă inspirată, cum a venit la adevărata credinţă, cum îi găseşte
pe zeii săi pierduţi şi acest lucru îl face în puţine cuvinte, dar care dau mult de gândit. Ca tânăr care credea
că de la el începe lumea, era un liber cugetăror, care
dispreţuia religia poporului său. O relevare, o arătare
a lui Jupiter, care îşi manifestă atotputernicia despicând bolta înseninată a cerului cu luciri de fulgere îi
insuflă frica religioasă. Aceasta îl face să se întoarcă
la religiunea copilăriei sale şi să arunce cărţile lui
Epicur. În oda amintită, Horaţiu ne expune în 16 rânduri ceea ce Augustin povesteşte în zece cărţi. Ideea
ce se desprinde e aceasta: lângă Jupiter stă înaripata
Fortuna care „ De ici smulge o coroană ce colo, apoi
râzând/ Pe o altă frunte-o pune!”.
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Să vedem acum puţin şi credinţele religioase
ale lui Horaţiu – aşa cum le căpătase în şcolile pe care
le frecventase – şi modelul lor de evaluare. Îndr-adevăr, Horaţiu copil adora în casa părinţilor săi pe zei şi
le aduceau sacrificii împreună cu ei. Dar copilul crescu
şi ca tânăr plecă la Atena, unde viaţa veselă de student,
cu distracţiile ei, dar şi cu atâtea învăţături filosofice,
care se răspândeau din atâtea şcoli, atrăgea stundeţi
din toate părţile. Astfel, Horaţiu fusese atras mai întâi
de materialismul epicurean aşa de plăcut tinerilor dornici de a profita cât mai mult de viaţă. Într-adevăr, epicureii învăţau că nemurirea este o prostie şi sufletul
piere odată cu corpul. Raiul şi iadul, credinţe de babe,
deci liniştiţi-vă frica de zei. Poate că zeii există, fiindcă
şi artiştii noştri de geniu îi zugrăvesc, dar aceşti zei
sunt fericiţi şi nu ascultă rugăciunile noastre, căci în
acest caz, ar trebui să aibă griji, să se supere sau să
compătimească, lucruri ce nu sunt compatibile cu divinitatea.
În nemărginire, nu există numai o singură
lume, ci o mulţime de lumi care se mişcă fără încetare.
Unde locuiesc zeii? Ei locuiesc între aceste lumi, în
aşa numitul intercosmos sau intermundia, ca să se
poată bucura de adevărata fericire. De aceea, epicureii
nu trebuie să se roage sau să sacrifice zeilor, ca să nu
le deranjeze fericirea cu rugăciunile lor. Această învăţătură o pune Horaţiu în aplicare într-o mulţime de
ode, satire şi epistole.
Dar la Atena mai învaţă o altă sectă, aceea a
pitagoreilor, pe care Horaţiu nu o neglija şi de la care
află că, într-adevăr, sufletul este nemuritor, dar că el
nu merge după moarte într-o altă lume, ci călătoreşte
în alte corpuri de animale, într-un cerc fără sfârşit, aşa
că moarte nu este decât replantarea unui suflet. Din
această filosofie se inspiră Horaţiu mai târziu într-o
odă (cartea II, 20) în care îşi face propria apoteoză,
presupunând că după moarte va fi schimbat într-o lebădă, pasăre consacrată lui Apoline: „ Pe-o aripă puternică, de om necunoscută,/ Prin aerul cel străveziu
la cer mă voi urca;/ Poet cu două însuşiri, fiinţa-mi reţinută/ Nu va mai fi pe-acest pământ, ci mândru voiu
călca/ Peste invidii, părăsind cetăţile lumeşti!/ Copil
de oameni nevoiaşi nu voiu muri eu dară,/ Eu cel pe
care, scumpule Maecenas, îl numeşti/ Amicul tău, nu
voiu muri şi unda cea amară/ A Styxului n-o să mă ia!
– Simţesc că pe picioare/ O piele aspră-mi creşte-acum
şi capu-mi s-a făcut/ Ca şi al lebedei de alb, iar pene
lucitoare/ Pe umeri şi pe degete cu-ncetul mi-au crescut./ Decât Icar al lui Dedal mai repede sburând,/ Pe
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ţărmurii Bosforului cel mugitor călca-voiu/ Şi cântăreaţă pasăre făcându-mă, curând/ În câmpii hyperboreeni şi-n Syrte mâneca-voiu./ Şi la gelonii depărtaţi
la dacul ce-şi ascunde/ De Marşii noştri spaima sa, la
ai Colchidei fii,/ Şi la Iberul mai cioplit, ferice vor pătrunde/ Şi la ai Rhonului voinici, ale mele poesii!/
Când voi muri deci în zadar să nu mai pregătiţi/ Nici
doliul cel mohorât, nici cântece de jale,/ Lăsaţi funebrele dureri, degeaba nu bociţi/ Şi nu-mi mai faceţi de
prisos onoruri mormântale!”
Tot la Atena, Horaţiu îi ascultă şi pe alţi filosofi, care admiteau nemurirea sufletului şi existenţa
zeilor, ce însufleţeşte totul. Sufletul omului este o parte
din sufletul divin care se revarsă din zei în oameni,
pentru ca apoi să se întoarcă iarăşi acolo.
Zece ani de activitate literară Horaţiu a fost
epicureu. În acest timp, el devine agricultor, iar la ţară
se uita ironic cum sclavii şi lucrătorii sacrificau şi mulţumeau pentru că zeii i-au ajutat să petreacă ziua cu
bine. Dar într-o zi, tocmai pe când voia să citească
scrisorile lui Epicur, un tunet din senin îl făcu să revină
la credinţa cea adevărată şi să dea la o parte pe Epicur,
recunoscând lui Jupiter grija ce o are pentru omenire
şi de aici înainte Horaţiu recunoaşte numai credinţa
statului.
În lirica lui Horaţiu se cântă în mod deosebit
prietenia, căci inima lui simţitoare nu putea să nu vibreze pentru aşa un sentiment. Prietenia lui pentru
Vergiliu, pe care îl numeşte dimidium animae meae –
jumătatea sufletului meu, pentru Varius, a cărui moarte
o plânge atât de duios, pentru poetul Tibului şi alţii, a
trecut la posteritate. Dar unde mai ales vedem o prietenie strânsă, acea consensio omnium rerum hunabarum divinarul que – acordul perfect între toate
lucrurile divine şi umane – a lui Cicerone, este dragostea pentru Mecena şi August. Mecena, nobilul etrusc,
din strămoşi regeşti a căror origine se pierdea în Lidia
fericitului Kroesus, era o minte ascuţită, un spirit liber,
un estet cu o judecată cumpănită. Îndrăgostit, dans şi
muzică întocmai ca un oriental, iubea în acelaşi timp
parfumurile, îmbrăcămintea elegantă şi mesele alese.
Îl tortura orice dezonanţă, mediocritatea îi făcea rău şi
nu putea suferi lucrul artificial. Tot ce-l înconjura, era
artistic şi de preţ, dar sensibilitatea la astfel de oameni
ajunge la o nervozitate bolnăvicioasă. Tot aşa şi la
Mecena: natura sa aproape feminină îi dădeau tot felul
de suferinţe care îl cufundau neputincios în negre presimţiri; de aceea şi plângea uşor. Natura suferindă, se
gândea mereu la moarte şi deşi avusese în viaţă stră-
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lucire orientală, doarea o înmormântare simplă:
„Nu-mi zidiţi nici mormânt; natura va îngriji de înmormântarea mea”. Aceste gânduri fură împărtăşite
lui Horaţiu printr-o scrisoare, la care el răspunse prin
oda a 17-a (din cartea a II-a), care este cel mai splendid
monument al prieteniei acestor oameni. Ce poate fi
mai frumos, mai duios, mai plin de poesie decât: ille
utramque ducet ruinam. În traducrea lui Olănescu
Ascanio: „ De ce-mi tot sângeri inima cu plângerile
tale?/ Nici Zeii nici eu nu voesc să iei a Morţei cale/
Maecenas înaintea mea, ilustre Protector,/ Al bunurilor
mele scump şi glorios odor!/ Ah! Dac-al morţei braţ
grăbit îmi va răpi ca tine/ O parte a sufletului meu,
cine-ar putea reţine/ Pe cealaltă pe pământ, pe cea mai
fără preţ,/ Lipsită de-ntregimea ei dând viaţă cu dispreţ./ Tot într-o zi şi tu şi eu muri-vom deodată/ Şi jurământul ce-am făcut nu-l voi trăda îndată/ Ce drumul
mi-l vei arăta, vom merge amândoi,/ Vom merge făr-a
şovăi pe calea ce-a de-apoi./ Chimera cu suflarea ei în
flăcări prefăcută/ Sau Gyas dac-ar învia cu braţele-i o
sută,/ De tine nu m-or despărţi, căci astfel am voit/
Atotputernicului Destin şi Parcele-au menit,/ Iar dacăn lume am intrat sub a Balanţei stele,/ Sau martor
hâdul scorpion a fost naşterei mele,/ Ori Capricornul,
cel tyran al mărei de apus,/ A noastre zodii se unesc
cu mult drag colo sus!/ Tu, pentru care Jupiter luminai priincioasă,/ Opusa stelei lui Saturn, cea mult primejdioasă,/ Înlăturând al morţei sbor asupră-ţi prea
grăbit,/ Tu, de popor numeros, cu sgomot întreit/ De
viu aplaus salutat la Teatru cu onoare/ Un trunchiu căzând pe capul meu era să mă omoare, / De nu cu grabă
Faunul, protector minunat/ Al celor de Mercur iubiţi,
n-ar fi înlăturat/ Cu dreapta-i lovitura lui. Tu deci îţi
aminteşte/ A ridica templul promis lui Joe şi-i jertfeşte/
Victimele ce i-ai ales, căci Faunului meu/ Un mieluşel
mai umilit îi voi aduce eu!”.
Povestirea lui Horaţiu se împlini, căci Mecena
moare la anul 8 a.Chr., iar la vreo şapte săptămâni
după el, moare Horaţiu, la 27 noiembrie în timpul consulatului lui Censorinus, pe care îl cântase puţin mai
înainte la oda 8, din cartea a IV-a. El moare la vârsta
de 57 de ani, probabil de arteroscreloză. În ultimele
momente, poetul doreşte să-şi pecetluiască testamentul
ce-l scrisese mai demult, dar mâna îi era prea slabă.
Cu limbă de moarte îl lasă totuşi moştenitor pe August,
aşa cum făcuse şi Mecena. Horaţiu moare la Roma,
deşi ar fi preferat să moară la Tibur (Tivoli) sau la
Tarent, căci dorinţa lui de poet era să moară într-un
colţ frumos al pământului, pentru ca ultima sa privire
să se îmbete de frumuseţile naturii şi ale peisajelor din
sud, care îi oferiseră atâtea subiecte de inspiraţie.
Această dorinţa e exprimase tânărului său prieten Septimius, în oda a 6-a din cartea a II-a, în cuvinte de o
duioşie şi de un lirism cum numai în sufletele extrasensibile găsim: „Tu care-ai vrea să mă-nsoţeşti la
Gades dragul meu/ Şi la Cantabrii ne-nfrânaţi de jugul
nostru greu/ Şi până la Syrtele barbari bătute ne-ncetat/
De-al Africei val frământat; O Septime,/ Tiburul cu
străvechea colonie/ A Argosului, aş dori locaş tihnit
să-mi fie/ La bătrâneţe şi hotar la luptele pustii/ Şi
trudnice călătorii!/ Gonit de Parce de voi fi dintr-însul,
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merge-voiu/ Pe ţărmii Râului Galaes, dragi oilor de
soi/ Sau în ţinutul unde fu de oameni primitor,/ Phalant
Spartanul domnitor./ Acel colţ de pământ/ mai mult
decât oricare-mi place,/ Mai dulce miere ca a lui Hymaetul chiar nu face/ Şi nici Venafrul înverzit măsline
n-ar putea/ Mai bune decât el să dea./ Acolo ernile sunt
dulci şi primăveri lungi sunt,/ Acolo Autolonul dă, din
rodnicu-i pământ,/ Un vin ce poate ţine piept – de
Bacchus ocrotit -/ Falernul cel mai vestit./ Acesta-i
locul norocos a cărui dulci coline/ Ne cheamă blând
pe amândoi, acolo pentru mine,/ Poetul şi amicul tău,
cu lacrime-ntr-o zi/ Cenuşa-mi caldă vei stropi!”.
Nu ştiu dacă acest Septimius era de faţă când
poetul Romei, al patriotismului şi naţionalismului neprecupeţit zăcea pe catafâlc, înconjurat de chiparoşi şi
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vase cu tămâie. Nu ştim nici ce înmormântare va fi
avut, nici cu ce pompă va fi fost dus la ultima locuinţă.
Nu s-a găsit nicio inscripţie care să amintească de gloria poetului. Bine că cel puţin este menţionat de programul serbărilor seculare, simplu ca şi viaţa sa:
Carmen composuit Q. Horatius Flaccus. Desigur că
August se îngriji de înmormântarea lui Horaţiu lângă
prietenul său Mecena, pe Esquilin, aşa că ambii tovarăşi de drum spre împărăţia umbrelor, uniţi după cum
doriseră, puteau să-şi întindă mâinile lor diafane sub
umbra chiparoşilor jalnici. Mâini prietene şi pioase îngrijiră ca ultimele lui gânduri şi visări să vadă lumina
zilei: cartea a IV-a de ode.
Horaţiu era mândru de opera sa lirică şi sigur
de nemurire, căci poetul este vasul zeilor şi ceea ce el
aduce este revelarea lui Apolon şi a muzelor. De aceea
el cântă în câteva ode înălţătoare pe aceşti patroni ai
artei, cărora nu le cere decât să-l ţină cu mintea întreagă până la adânci bătrâneţi şi să nu fie lipsit de inspiraţie; de pildă, în Ode I, 31: „Ce urări poetul face
când un templu se închină/ Lui Apollon? Ce-o să-l
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roage el golindu-şi cupa plină/ Cu vin nou? Nu o să-i
ceară nici ogoarele mânoase/ Din Sardinia fertilă, nici
cirezile frumoase/ Din Calabria fierbinte, nici al Indielor aur,/ Fildeş, ori câmpii pe care Lirisul tăcut balaur,/
Cu-a lui undă liniştită îi va roade ne-ncetat!/ Acei cărora norocul vie la Cales le-a dat,/
Roadele-i să le culeagă, iar avuţii
negustori./ Cari nevătămaţi colindă, pe an de trei, patru ori/ Ocrotiţi de înşişi Zeii marea lui Athlas,
golească/ Vinul din cupe de aur ce
în schimb o să-l plătească/ Cu-ale
Syriei parfumuri. Hrana mea-ndestulătoare/ Sunt măsline cu nalba
cea uşoară şi cicoare./ Rogu-te fiu
al Latonei, de avutu-mi bucuros/
Ţine-mă cu mintea-ntreagă, fă să
fiu sănătos/ Şi păstrându-mi bunul
nume, lasă-mă să-mbătrânesc/ Nesilindu-mă vreodată lyra să mi-o
părăsesc!”, căci Roma, regina
lumii, îi dăduse un loc de seamă
printre poeţii gingaşi, cum se exprimă el într-o altă odă adresat
Melpomenei (v. Ode IV, 3); iar în
epilogul de la finele cărţii a III-a,
scrise acel solemn: Exegi monumentum aere pennius: „Am săvârşit un monument mai trainic şi mai tare/ Decât arama
şi mai înalt decât cea mai mare/ Din piramidele regeşti, nici Crivăţu-nteţit/ Nici rosătura ploilor, nici
şirul infinit/ Al anilor, nici vârstele cu grabă curgătoare/ Nu vor avea asupra lui puterea să-l doboare!/
Murind nu pier cu totul eu, căci fiinţa mea/ O parte,
cea mai nobilă, trăi-vă după ea./ Şi pe cât timp la Capitol urca-vor pe-o cărare/ Pontiful e Vestalele tăcute,
tot mai mare/ Se va-ntinde faima mea cea tânără pe
veci./ Şi iată se va povesti, pe ţărmurii cei reci/ Pe care
Aufidiul mugeşte cu mânie,/ Şi-n toată ţara secetei, în
care sub domnie/ Avut-a Riga Daunus popoare câmpeneşti;/ Cum neamul ilustrându-mi eu, în cânturi latineşti,/ Fui cel dintâi care-am făcut cu farmec să
răsune/ Măsura lyrei lui Eol. O Melpomeno-ţi pune/
Mândrie dreaptă-n suflet dar şi-n buna-voia ta/ Vin
laurii lui Apollon pe fruntea-mi aşeza”.
Profeţia poetului s-a împlinit, căci pontifeele
tronează încă la Roma, deşi nu se mai urcă la Capitoliu; iar operele lui Horaţiu capătă o faimă tot mai mare.
Ele sunt cunoscute şi studiate nu numai la Roma, ci şi
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la Dunăre unde locuiau dacii cei ageri şi săgetători şi
în stepele de nord unde locuiau germanii, pe îl el studiază anglii (englezii) şi îl cunosc gelonii (ruşii, sciţii)
din extremităţile Europei. Dar ceea ce nu i-ar fi trecut
prin gând: operele sale au străbătut oceanul fără margini şi azi ocazioneză sărbători mai cu fast decât în patria lui.
Într-adevăr, viaţa noastră modernă este plină
astăzi de lupte parlamentare, de maşinism modern,
trusturi, crize economine şi sociale, de sporturi, de
noile direcţiuni în morală şi religie, dar toate acestea
nu au reuşit să înlăture faima lui Horaţiu. Cântăreţul
naturii, al dragostei, prieteniei şi patriotismului trăieşte
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şi astăzi în sufletul şi mintea a sute de mii de oameni,
căci sufletul omenesc rămâne veşnic asemenea lui însuşi şi dacă această entitate nu ar exista, nu ar fi cu putinţă să înţelegem nici istoria, nici literatura de
altădată. Opera lui Horaţiu este viaţa însuşi: cu toate
bucuriile şi neajunsurile ei, complexă şi variată, plină
de contradicţii, dar omenească. Cât timp va exista o
viaţă spirituală, Horaţiu nu va dispărea; căci lecţiile
eterne de morală, de dreptate, de patriotism, de necesitatea muncii şi de dragostea pentru tot ceea ce este
înălţător nu se poate găsi decât în cântecele inspirate
de zei şi muze, aşa cum au fost ale lui Quintus Horatius
Flaccus.

Ecuaţia Totului şi „Textura realităţii”
Daniela Plăiaşu

Motto: „Or, deoarece pentru matematici numerele sunt, prin natură, primele elemente, [pitagoricie-

nilor] li s-a părut potrivit să examineze numeroase analogii ale celor-ce-sunt şi ale celor-ce-devin mai degrabă
cu numerele decât cu focul, pământul şi apa. Au socotit că o anumită calitate a numerelor este dreptatea, o
alta – sufletul şi inteligenţa, o alta – buna ocazie, şi în acelaşi fel au procedat cu fiecare în parte; apoi au
văzut că în numere rezidă atributele armoniilor muzicale şi discursurile. ” (Aristotel - Metafizica)
"Everything in our universe – including you and me, every atom and every galaxy – has counterparts
in these other universes." (David Deutsch)

I

deea acestui articol a pornit mai întâi de la
o afirmație a celebrului fizician Stephen
Hawking care, vorbind într-un documentar
pentru televiziune despre procese cosmice ce vor avea
loc peste miliarde de ani, a subliniat, la un moment
dat, că, în contextul unei apocalipse a sistemului nostru solar, cred, „Realitatea așa cum o știm va dispărea”. Acest enunț atât de sec a avut un profund efect
asupra mea și m-am gândit că, deși mi-am dedicat
toată viața valorilor spirituale, realitatea aceasta care
vine spre mine în fiecare zi prin tot ce are ea și bun și
rău și de multe ori respingător, revoltător, meschin,
murdar și nedrept sau alteori, mult mai rar, dar de
aceea prețios, în tot ce are ea frumos, cald și înălțător
este parte infimă dintr-o realitate cosmică, dintr-o
întrețesere a spațiului și a timpului atât de măiastră,
încât e pentru noi imaginea inextricabilă a Totului fără
de care nu am fi posibili, suprema valoare – fundamentul existenței.
În al doilea rând, m-a ispitit de multe ori să fac
un efort de imaginație să mă înalț un pic deasupra orizontului strâmt al vieții și ideilor de zi cu zi pentru a
descoperi ce se distanțează ca putere de străbatere a
timpului, mai specific ce anume din avalanșa milioanelor de studii, cărți, descoperi ale vremii noastre va
rămâne ca emblemă a acestor timpuri pe care le trăim.
Mi s-a părut dintotdeauna incitant să vedem perioada
istorică căreia îi aparținem din perspectiva ideilor revelatorii, ideilor-emblemă despre care avem motive
suficient de puternice pentru a crede că vor fi identificate în viitor cu epoca în care am trăit.
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Una dintre cele mai seducătoare idei ale timpurilor noastre este ecuația universală, cea care ar îngloba, în viziunea fizicienilor, teoria cuantică și cea a
relativității, sau, într-o variantă mult mai complicată,
cea a unirii într-o singură teorie a patru teorii fundamentale ale științei și filosofiei contemporane: teoria
cuantică și cea a evoluției viului, cea epistemologică
și cea a calculabilității - discutarea acestor teorii este
făcută de savantul David Deutsch, profesor la Universitatea din Oxford într-o carte absolut captivantă:
„Textura realității” publicată la Editura „Taifas” în
2006. Dacă am face echivalența tuturor acestor teorii
cu câte un tip de realitate s-ar vedea imediat că sarcina
la prima vedere foarte banală pe care mi-am impus-o
e de la primii pași aproape imposibilă. Intriga poveștii
mele de a impune suprema valoare ca fiind realitatea
este echivalentă ca dificultate cu cea a unui roman de
mistere din cele mai negre, iar personajul meu aruncat
într-o asemenea aventură e un erou în adevăratul sens
al cuvântului.
A treia „sursă” a acestui modest eseu este impresionantul film despre viața lui Steven Hawking –
„Ecuația totului” – un film despre tragedia personală
a acestui geniu ce devine încă din tinerețe prada neputincioasă a unei boli degenerative care îl transformă
într-un trup chircit, total dependent de ceilalți din jurul
său și de câteva minuni ale tehnicii cum e mai ales decodorul digital care, aproape imediat ce a fost inventat,
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a fost folosit pentru a da șansa acestui minunat creier
să nu rămână pentru totdeauna scufundat în tăcere, dispozitiv cu ajutorul căruia putem auzi așadar gândurile
savantului. În același timp, creația aceasta cinematografică de excepție vorbește despre superba forță a
minții cu care, asemenea bătrânului dascăl din „Scrisoarea I” a lui Eminescu, „gârbovit și de nimic”, spiritul captiv într-un trup neputincios ține „Universul
fără margini” în „degetul său mic” și, tot ca imaginarul
geniu în care se oglindea marele poet român, fără să
aibă habar de ilustrul său înaintaș, Hawking caută să
„sprijine” „lumea și vecia într-un număr” și nu pot să
nu dau întregul citat nu numai din slăbiciunea unui
profesor de română, ci tocmai pentru că ilustrează
uriașul paradox al vieții din realitate a fizicianului, dar
și unul din nucleele cel mai tulburătoare ale filmului:
„Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/ Aşa
el sprijină lumea şi vecia într-un număr.” Acest
„număr” metaforic este însăși formula care dă titlul
peliculei și care ar fi menită să ducă fizica mondială
din epoca lui Einstein într-o epocă a unei imagini globale ce ar uni lumea cuantică și cea macro. Aceeași himeră, aceeași tragedie a spiritului infinit în trupul
nevolnic nu putea să nu reverbereze în sufletul-mi pentru că vorbește de eterna disproporție între realitatea
fizică a speciei noastre și uriașa ei forță spirituală.
Cartea lui Deutsch, la rândul ei în căutarea cam
tot a aceluiași Sfânt Graal al științei secolului al
XXI-lea, pornește de la ideea că, deși nu mai trăim starea de grație a Renașterii și chiar a enciclopedismului
iluminist, când toată cunoașterea umană (sau cât se
credea a fi aceasta la momentul respectiv) putea fi sintetizată într-un șir relativ scurt de cărți, așadar putea fi
însușită de o singură minte, astăzi suntem în fața poate
a celei mai fascinante aventuri spirituale și anume găsirea unei structuri integratoare care poate pune omul
postmodern în postura de a stăpâni „toată” cunoașterea
din nou, dar din alt punct de vedere: nu din acela al
volumului informațional, ci din acela al structurilor
„fractalice” ale domeniilor cunoașterii, al ideilor lor
generatoare care să fie cuprinse într-o singură teorie.
Un asemenea mod de a vedea ceea ce structurează noianul ajuns la dimensiuni incalculabile al
informațiilor în epoca modernă și mai ales în ultimele
decenii, pe de o parte ar face să ne aflăm în aceeași
uluitoare posibilitate pe care o aveau mințile luminate
ale Renașterii și Iluminismului, iar pe de altă parte ar
fi un instrument colosal în a cunoaște mai departe, nu
descoperind pas cu pas informații ce țin de micile de-
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talii, ci orizonturi uriașe ale universului luminate dinăuntrul logicii lor interne, dar și a principiului unic
al interacțiunii lor într-un tot. Minunată perspectivă
asupra cunoașterii și deci a cuceririi cosmosului exterior, dar și a celui interior, al prăpăstiilor, culmilor și
oceanelor sufletești ca și ale mecanismelor biologice
și ale cunoașterii înseși ar fi aceasta, numai să ai certitudinea că teoria pe care ai făcut-o este cea corectă!
Aici însă modul de a separa o teorie corectă de una
falsă deschide o întreagă odisee a raționării atât asupra
trăsăturilor unei teorii viabile, adevărată despre adevăr, cât și asupra procedeelor care pot ajuta la închegarea unei teorii. Nici stâlpii cei mai rezistenți ai
gândirii mondiale de mii de ani nu mai sunt atât de siguri când trebuie să susțină până la urmă Teoria Totului. Ecuația care să stabilească într-o elegantă relație
matematică la fel de simplu precum ultra celebra
ecuație a lui Einstein și să unească două comporta-
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mente ale materiei atât de diferite precum cel din
lumea cuantică și cel din cel al lumii macro este la fel
de revoluționară ca țintă și la fel de fantomatică deocamdată tocmai prin ceea ce presupune ea ca teorie
care să stea la baza calculului.
Desigur, căutarea aceasta este la fel de veche
precum gândirea. Istoria, cel puțin a filosofiei, este
scrisă într-un șir care pare infinit, mai întâi compus
din elemente care ar fi, în viziunea primilor filosofi,
esența lumii și mai apoi sisteme filosofice, care uluiesc și de cele mai multe ori cad în eterna odisee a
minții umane de a se apropia de transcendent,
nedespărțindu-se niciodată de binecuvântarea și blestemul asimptotei care ne face atât de sublimi prin
apropierea de perfecțiune, dar și de tragici prin neatingerea ei.
Căutarea himerică, până acum cel puțin, a contemporanilor de a susține prin același eșafodaj teoretic
și lumea minerală și cea a viului și mai ales a gândirii
conține în sine o îndrăzneală și mai mare pentru că
presupune că viața este necesarmente o continuare legică a universului fizic, nu un accident, un proces absolut întâmplător, periferic, efemer și lipsit total de
importanță, lucru pe care cam trebuie să-l demonstrăm
fizic. A răspunde la întrebarea prin ce e relevant viul
în imensitatea cosmică, într-un spațiu unde reacțiile
nucleare, procesele fizice și chimice dezvoltă forțe ce
exclud chimia fină și valorile fizice foarte particulare
ale vieții este, din perspectivă pur științifică, o provocare aproape nebunească, iar soluția pe care o dă
David Deutsch este uluitoare nu pentru că ideea nu ar
fi aproape banală în literatură sau religie, într-o măsură sau alta, ci pentru că o spune un om de știință
într-o carte în care totul este riguros și-n același timp
spumos argumentat: omul există pentru a regla universul material cu forța minții sale, în acordul fin pe
care-l presupune biologia, dar și folosind uriașa sa
forță de a genera o realitate virtuală. Așadar, biologicul face parte din același masterplan ca materia
neînsuflețită, el este în viziunea celebrului fizician un
fenomen fundamental pentru că „de înțelegerea lui depinde o înțelegere destul de profundă a lumii.” (op.
cit., p. 232). Deși „Universul este descris cu o
acuratețe extraordinară de legi care nu fac referire la
viață.” (id., p. 234) iar „Teoria lui Darwin a explicat
originea vieții în termeni care nu explicau o fizică specială.” (ibid.), fenomenul biologiei nu este în viziunea
lui Deutsch o dezvoltare secundară a unor fenomene
secundare, așa cum îl prezintă teoria reducționistă ce
exclude biologia din fenomenele fundamentale ale
Universului.
Făcând apel la teoria despre replicatorii genetici, la capacitatea unei gene de a genera replicarea ei
prin cunoașterea ce este înglobată în ea („Genele încorporează cunoaștere despre nișele lor. Tot ce are
semnificație fundamentală în legătură cu fenomenul
vieții depinde de această proprietate și nu de replicarea
în sine.” - id. 245), pornind de la teoriile emise de Richard Dawkins în cărțile sale Gena egoistă (1976) și
Fenotipul extins (1982), dar dându-le și interpretări
proprii, fizicianul ajunge la concluzia că „deși toate
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formele de viață se bazează pe replicatori, fenomenul
vieții se referă de fapt la cunoaștere” (id. 250).
Așadar nu e nesăbuit a trage concluzia că
omul, fiind cunoaștere prin apartenența sa la un vast
sistem funcțional de realizare a virtualităților pe care
le conțin genele ce înglobează la rândul lor cunoaștere
(fie și „numai” pentru a asigura reproducerea lor întrun mediu care este organismul viu), gândirea este și
ea cu necesitate prevăzută în logica realității, în textura
ei. Timpul încorporat în această entitate care este viul,
ce duce la ceea ce numim inteligență dezvoltată prin
acumulare de cunoaștere, dar și educație, pentru a deveni mai apoi acumulare de tehnologie și deci forță de
a transforma Universul, trebuie să fie comparabil cu
cel din durata corpurilor cerești: „Dacă o formă de
viață inteligentă va reuși să supraviețuiască miliarde
de ani atunci viața are o semnificație în dezvoltarea fizică globală a Universului.” (id. 256) și atunci „În termenii efectelor sale brute asupra rezultatelor
proceselor fizice, cunoașterea este cel puțin la fel de
semnificativă ca orice altă cantitate fizică”(id. 256).
Ceea ce este și mai uluitor (poate numai pentru
noi, cei ce nu putem accepta lucruri care contrazic
bunul simț al acelei realități în care suntem crescuți și
pe care ne-am construit firea, gândirea despre noi și
despre tot) este că Deutsch este adeptul teoriei Multiversului, singura care în viziunea sa poate da coerență
lumii pornind de la nivelul cuantic la cel al fizicii newtoniene. Un capitol întreg este dedicat realității virtuale
studiate ca „un aspect important al texturii realității”,
ea fiind „baza nu doar a tehnicii de calcul, dar și a
imaginației omenești și experienței externe, științei și
matematicii, artei și ficțiunii” (op. cit., p. 168).
Departe de a fi doar o reluare imperfectă și artificială a realității adevărate (și
aici, după Deutsch, veți vedea de
ce trebuia să punem cuvântul adevărată între ghilimele), realitatea
virtuală, prin autosimilaritatea ei și
prin autorepetabilitatea ei e doar o
altă față a Multiversului: „Vom
vedea că existența realității virtuale nu este un indicator al
capacității umane inerent limitate
de a înțelege lumea, ci, dimpotrivă, al nelimitării ei inerente. Nu
este o anomalie cauzată de
proprietăți accidentale ale organelor omenești de simț, ci este o proprietate
fundamentală
Multiversului în totalitate. Iar faptul că Multiversul are această proprietate, departe de a fi un mic
impediment pentru realism și
știință, este esențial pentru ambele
– este chiar proprietatea care face
știința posibilă.” (op. cit., p. 141).
De altfel, urmărind șirul
unor demonstrații vechi în lumea
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filosofiei, autorul demonstrează că lumea cea reală nu
e decât o plăsmuire a minții noastre, nu este o
experiență directă a creierului nostru care de fapt produce această cea mai importantă valoare a noastră ca
ființe raționale prin decodificarea unui flux electric trimis de organele de simț și prin complexe procese mentale. Și totuși cât de puternică este această pânză a
spațiului și timpului ca să ne dea iluzia inextricabilă a
Totului și cât de covârșitoare sunt efectele asupra
noastră a celei mai mici schimbări din această „pânză”
spațio-temporală!
Și cum povestea căutării mele pentru această
valoare, REALITATEA, cea prinsă în ecuația Totului,
adevărată precum realitatea ultimă sau Realitatea
însăși nu se poate opri tocmai aici, am dat aproape fără
să vreau peste momentul culminant al aventurii, știți,
acela în care eroul este în cel mai mare pericol, pericol
de moarte sau ceva compatibil cu aceasta, pentru că în
textura realității sunt o mulțime de realități, în apele
dintre ele se scaldă virtualități și realități la fel de reale,
astfel încât certitudinea și ficțiunea, iluzia și adevărul
au, în Multiversul lui Deustch, aceleași drepturi în cetatea asta alcătuită dintr-o infinitate de cetăți în același
timp.
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valoarea

realitatea

rea computerelor cuantice va putea, (după cum afirmă
Deutsch, cu o frază care îi mai dă o lovitură de viziune
micuțului meu personaj aflat încă în pericol de a se
pierde în multiplele lumi care încep să însemne lumea
reală pe care el își propusese s-o omagieze) „să distribuie componentele unei sarcini complexe între un
număr vast de Universuri paralele, urmând apoi să
împărtășească rezultatele” (op. cit. p. 272).
Cât despre deznodământul poveștii mele se
pare că, așa cum un foton în fața unei oglinzi semiargintate va genera o realitate cuantică în care în unele
universuri el a trecut dincolo de oglindă, în altele s-a
reflectat, iar în unele universuri versiunile acestor fotoni interferează, în marele final și personajul meu în
unele universuri paralele laudă realitatea, în altele e
prins pe vecie (sau să zic pe vecii?) între faliile ei, iar

Micuțul meu personaj știe că e în pericol de a
se dezintegra în căutarea realității tocmai pentru că ea,
multiplicându-se, devine incomprehensibilă, textura ei
începe să se transforme ca într-un coșmar - preambul
al nebuniei, așa cum apărea covorul pe care, într-o țesătură extraterestră, dezechilibrata sau
poate doar excesiv de atipica
mamă a lui Mircea din romanul
„Orbitor” al lui Cărtărescu îl
lucrează nu în geometrie plană,
ci tridimensional – un cub de
fire întrețesute care este pentru
securiștii comanditari ai acestei
depoziții foarte neobișnuite, povestea unui mare complot, chiar
cosmic. Și, ca să continui paralela, așa cum anchetatorii Mariei
iau cubul și încearcă să taie
„felii” cât mai fine pentru a
„desghioca” o narațiune inteligibilă, tot așa și eu am tentația de
a desface informația până la a o
reduce la date vechi, dar nu pot
decât să constat că, așa cum se
întâmplă la sfârșitul multor mari
aventuri, nu prea mă mai recunosc în gândurile de la începutul
grafica: Ana-Maria Oanele
micuțului meu eseu. Cum ziceam? Era ceva cu „valorile spirituale„ și „realitatea în altele el generează alte și alte realități virtuale/reale
asta de zi cu zi” care le era fundamental opusă prin ca- și, de ce nu, în cel puțin unul dintre ele este pe cale de
racterul ei meschin și mizer? Dihotomia suflet/trup sau a scrie Teoria Totului și tot în cel puțin unul dintre ele
altfel spus realitate materială/realitate spirituală pare asistă cum poate chiar un student de-al lui Deutsch sau
a fi prima victimă a modului de a gândi a lui Deutch. al lui Hawking, poate un fost elev de la „Unirea”
Idealul pitagoreician al cuprinderii lumii într-un singur așterne pe tablă marea formulă matematică ce o
calcul matematic e reînviat de Teoria Totului într-un susține... intrând astfel în mereu viul arhetip al lui
mod filosofic în care eterna luptă suflet/trup cade în Pitagora, al lui Newton, al bătrânului dascăl eminesdesuetudine. Nici antagonicele realitate/virtualitate nu cian, al lui Eminescu însuși, al lui Hawking și al lui
mai sunt ce-au fost. Computerele generează realitate, Deutsch.
așa cum realitatea a generat computere. Imprimantele
3D generează organe umane, automobile, practic orice
așadar. Computerele cuantice vor genera cunoaștere.
Pitagora ar avea de ce să fie mândru: degetele
sale demult dispărute în formă biologică devin infinitezimale, dar aproape la fel de eficiente ca ale zeilor
și-i continuă vânarea himerei celei mai ispititoare la
mii de ani după moartea sa: arhetipul pe care el îl reprezintă și care îi înglobează pe toți desemnați în acest
eseu cu nume proprii, dar și pe mulți alții este completat de inteligența artificială, care odată cu inventa-

REVISTA NOASTRĂ nr. 45/46

73

DEBUT

Cătălin Aurică

Cătălin Aurică, absolvent CNU, promoția 2011 – 2015, actualmente student la Universitatea
București, Facultatea de Matematică, este omul surprizelor: pasionat ardent de istorie ca nici un alt elev
al meu, îmbrățișează într-o decizie de ultimă clipă lumea abstractă a cifrelor; fiind de fapt un om timid și
retras, a reușit să fie unul dintre cei mai buni șefi de clasă pe care i-am cunoscut: deși totul părea că se
desfășoară sub pericolul haosului și total în afara controlului său, rar a fost lucru pe care să nu-l ducă la
bun sfârșit, uneori reușind să se expună fulgerelor profesorilor, gestionând însă foarte bine cu propria-i
credibilitate situațiile periculoase generate de ceilalți, dar și de stilul său foarte relaxat. Debutul său în
lumea poeziei e doar o altă manifestare paradoxală a firii sale complicate. Încercările timpurii nu erau
decât atât și totuși apropierea de abstractele, austerele și aridele teritorii ale matematicii se pare că, surprinzător, a dus la coacerea unor fructe artistice destul de atrăgătoare. Vocea sa nu are încă un timbru
foarte personal, dar e destul de puternică pentru a ne determina să găzduim cu deosebită plăcere debutul
său ca autor liric în paginile „Revistei Noastre”.

Venin

Venin turbat
Ascuns în sânge străin
Ce a nopții întunecime
Hrănești din plin.

Plecat-au eroii în mormânt
Ca să păstreze locul
Acum din neant se-ntorc
Și plâng.
Sângerează trecutul
Și noi am uitat
Mormintele-s monumente
De sânge vărsat.
Plouă azi
Cu apă roșie
Și veninul ce o colorează
În vis se distanțează.

Vis

Câmp nestins de viață
Tulburată
Câmp adânc de amintiri
Tulburătoare.

Suflete pierdute pe a ta
Mare de uitare.
Amar gând că trebuie să te uit
În veșnică schimbare.
Vis trezit din negura
Amintirilor
Venin ascuns de efemeră
Zare.
Lumini întunecate
Mă afund în ele
Să încerc să te găsesc...
Nici aroma sărată
Nu mai e busola
Ce a fost odată...
Trezit în cercul
Cel prea strâmt
Te caut printre ceruri
… Nici zeii din Olimp
Sau soarele sau ploaia
Nu te găsesc în gând.

Vis pierdut în demonica plecare...
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Rădăcini

grafica: Alexandra Avasiloaie
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Aroma de tei
Amestecată cu mireasma curgătoare.
Amintiri stârnind din
Inimi cugetătoare.
Mii de lumini aprinse
Ca sufletele stinse
Plutind pe apa sărată
Ce crește atâtea rădăcini.
Lacrimi de miere
Scăpate-n unduirea
Ce dă viață,
Moștenitor al zeilor
Și făuritor de viață.
Templu sfânt al Vechilor
credințe,
Ce răsare iar și iar
Să ducă pe spinarea lui
Povara morților.
Și revin
La amintiri inerte
Ce iau viață
Numai la vederea
Miresmelor stridente.
- Cocor rătăcitor
Ce stai în furtună,
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De ce amiaza vieții
Nu e minciună?
Vii și pleci după cum
Îți e dragul,
Vântul puternic
Îți este magul.
Veninul șerpilor
Tu îl alungi,
Ca năpasta trecutului
Să transforme sufletul
Ca aurul, alchimistul.
Pene arămii ca soarele
Dezleagă lanțurile uitării
Și apusul însorit
Ne dezleagă faptele întâmplării.
Ochii albaștri
Puternic strălucesc
Ochii tăi albăstrii,
Ca pumnale de safire
Ce zdrobesc într-o clipită
Frumoasă faptă, o, tu iubită!
Păr amărui
Ca boala inimii ce-o port
Ce mă apasă,
Plecat în gând
Ce nu se întoarce acasă.
Venin
Ca iubirea ce coboară,
Ca să lase peste mine
O nebunie Pas de veșnică uimire.

grafica: Mirela Stanciu
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Ica Dumbravă

CONFIRMARI

Moartea unui fluture

N-ai de unde să știi,
Dar atunci când te văd, zâmbetul mi se preface-ntr-un fluture
Care zboară spre stelele ce le țin ascunse pe pleoape.
Noaptea nu mai e așa de închisă și tulbure,
Se luminează, iar luna îmi pare din ce în ce mai aproape.
N-ai de unde să știi,
Dar apropierea lunii de pământul pe care calcăm amândoi,
Lasă în urmă un drum de pulbere argintie prin mulțime
Pașii ne sunt tăcuți, iar eu număr încet, din doi în doi
Crezând că numărătoarea prin mulțime îmi aparține.

N-ai de unde să știi,
Dar numărătoare de stele este fiecare sunet din glasul tău ce
lacrimi înmoaie.
În fiecare pas pe urma căruia las și eu un alt pas de cretă
Mi se oglindește sufletul. În dâra de apă pe care o lasă pașii
tăi prin ploaie,
Se ascunde tăcerea, ca un fluture sau ca o aripă de fluture
închisă în eprubetă.

Glasul

Sunetele s-au pierdut într-un labirint
De unde nu vor mai ieși niciodată fără
să le aprind.
Să le aprind lumina sau să le las să
rătăcească?
Mai bine să găsească singure drumul
spre „acasă”.
Ce e pentru tine acasă?
Pentru mine-i tăcerea din spatele
geamului de vise,
Pe care mi le-am uitat din copilărie
aprinse,
E glasul cu care mama îmi spunea:
„iubita mea”.

Iubita mea mamă, te rog lasă-mă să-ți
prind sunetele
În inima mea și să le adun pentru totdeauna.
Sunetele tale adunate alungă furtuna
Ce-mi răsare de fiecare dată în cale
când nu-ți aud glasul.
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CONFIRMARI
Tu

Tu ce vezi când privești în sus,
Vezi soarele când apune și-l numești „apus”?
De unde știi că apusul nu e decât un întors răsărit
Care a uitat să mai plece dacă tu n-ai venit?
Tu, care privești același cer ca mine,
Spune-mi: îl vezi alb sau albastru?
De unde știi: ce numești cer nu are alt nume?
Poate-i vezi numele doar când soarele-apune.
Tu ce vezi în spatele fiecărui apus?
Eu văd cerul trandafiriu, cu nori și cu stele,
Văd mii de raze ce zboară încurcate
Și se pierd în mâinile mele.
Recunoști dragostea dacă o vezi?
Poate vezi suficient de bine, poate nu.
Știi să-ți privești inima, cerul și să crezi?
Eu doar asta știu, însă tu?

grafica: Mirela Stanciu

Ploaie

Sunt o picătură de ploaie,
Ce cade nestingherită ca în ploile lui Nichita Stănescu.
Ploaia mea nu e infernală,
E o ploaie ca toate altele,
Ploaie cu lacrimi, aproape banală,
Ploaie, ca ploile ce ascund stelele.

Am căzut în stejarii spânzurați de un nor
Și mi-am pierdut ochii prin puful lor.
Nu am reușit să mă regăsesc
Am zburat pân-am simțit cum amețesc.

M-am rotit mii de ani lumină
Am ajuns la începutul începutului de ploaie
Te-am privit cum stăteai în grădină
Singur, obosit și cu fața greoaie.
Sunt o picătură de ploaie,
Te rog, deschide-ți palma și prinde-mă...
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Câmpul de flori de soare

Zilele trecute am văzut pe fereastră un câmp de flori,
E ceva simplu: văzusem un câmp de fețe ascunse.
Razele se ascundeau timide și sfioase în nori,
Luând cu ele unele vise parcă apuse.
Fețele erau triste și n-aveau lumină,
Se plecau spre pietrele care nu mai vorbeau
Liniștea contura un timp nevăzut care dorea să vină
Și s-ascundă toate fețele triste care dansau.
În dansul lor, fețele de flori se roteau, se roteau
Câmpul părea indefinit, întunecat și prea mare.
Dansul florilor era straniu, parcă nu se opreau
Fețele deveneau flori în căutarea razei de soare.
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Marina-Raluca Baciu
Văpaie

Bucăți de parchet
Pe sub foaia mea
Aprinsă
De hârtie.
Mă întreb dacă mai ești aici,
Iar ochii mei trișează
Fără să respire.
Curăț vântul de cerneală
și încă te pot vedea.
Transparent
Ca o felie de iubire
Ce se zbate pe marginea
Cuțitului
Încă murdar.

Invitație

Cum diavolul
mă căuta prin casă,
L-am întrebat dacă nu vrea un foc pentru țigara
ce-i aluneca printre degetele lungi,
cu unghii proaspăt tăiate.
Nu mi-a răspuns,
cred că era surd.
Când l-am privit mai de aproape
din ochii lui reci curgeau
câteva picături de cafea tare,
din coarne
o tristețe ajunsă la termen
picura pe covor
și dâre de fum îi ieșeau pe urechile mici,
vopsindu-mi pereții.
Când s-a apropiat,
privind prin fruntea lui lată,
m-am înfiorat
și am strigat
“Lumină!”
Apoi l-am întrebat dacă nu vrea
un foc de țigară.
Dar el deja ardea.
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Îngerul mecanic

Îmi amintesc doar că cerul era demult gri,
iar marea căzuse pe gânduri
când ai venit.
Pașii tăi abia atingeau nisipul
cu o frică de înec
ce atârna de colțul gurii.
Atunci m-ai rugat
să-ți dezasamblez aripile
pentru o secundă,
doar cât luai toată apa într-un pumn
și ți-o îndesai în spate.

CONFIRMARI

Scrâșnind din toate gândurile,
rotițele tale nu se mai învârt.
Nici nu cred că mai poți să zbori.
A venit timpul să te învingă și pe tine
gravitația.
Probabil că și aripile tale s-au desfăcut
și toată apa ți-a ieșit din piept,
în jocuri de lumină.

Îmi amintesc doar că cerul era demult gri
și zgomotul pe care îl făceai
călcând nisipul
m-a trezit.

Epitaf

Am văzut un mort
spunându-şi o rugă de seară.
Cu ochii negri sclipind ca un sărut de stele,
un Dumnezeu se plimba pe buzele lui
și prevestea lumină.
Mortul nu ştia decât psalmi de-ai pomilor,
scrişi pe vârfuri de frunze
și binecuvântaţi cu sânge amar.
Nu ştia decât poezii de-ale unui înger imigrant,
iar carnea-i sfârâind în gurile gândacilor
se spovedea cu vântul,
când el se ruga.
Un mort spunându-şi o rugă de noapte
se trezeşte dimineaţă cu o durere de muşchi
sfârâind puternic în gurile unui soare imigrant.
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În gazdă

Noaptea, când îmi caut sufletul prin noi,
iubirea noastră face ochii mari
și-n pieptul ei, dintr-o clipire
strecoară tot pământul.
Dacă te chinui puțin,
poți să simți cum îi bate inima
în pietre,
dar numai în cele albe.
Pietrele negre o sperie
și atunci se face iar
mică de tot,
de nici nu poți s-o simți în palmă.

Iubirea noastră iar și-a lăsat pantofii la intrare.
A plecat să-ți caute
o nouă față.

grafica: Alina Cristea
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Simona Noapteş

Dezîmblânzirea Celuilalt.

Ipostaze ale alterităţii în poezia lui Nichita Stănescu:
Tu, El, Al Meu

Se ia o poezie de Nichita
Şi se citeşte
Cu limba ta, cu limba altora,
Dar mai ales cu Limba Română.
Apoi se ia o poezie de Nichita
Şi se mai ia o poezie de Nichita.

„Sunt poliglot de limbă română.”1 spunea poetul Nichita Stănescu într-un interviu. Tot atunci ne
spune că un poet care nu aduce niciun fel de îmbogăţire limbii în care scrie, este cât se poate de sărac, chiar
dacă nu limba este ceea ce trebuie să primeze în poezie, cuvântul fiind doar materialul ei, aşa cum linia este
pentru desen, culoarea pentru pictură şi sunetul pentru
muzică. Limba română a fost pentru Nichita Stănescu
un material pe care l-a desăvârşit. Uneori ai impresia
că dacă această limbă nu ar fi existat, el şi-ar fi inventat-o. Tocmai datorită acestei forţe lingvistice de nepătruns, poezia lui este greu de cuprins în cuvinte
scrise. Nici măcar poetului nu-i plăceau aceste cuvinte. Pentru el cuvintele aveau corporalitate, existau
pluridimensional între oameni.
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(Iartă că nu pot decât să scriu, neavând nici
măcar speranţa unei singure şi sigure dimensiuni!)
Revenind asupra titlului acestei lucrări, „dezîmblânzirea” nu se opune acţiunii de îmblânzire în
sensul său concret. Nu ni-l imaginăm pe Celălalt supus
procesului de dresaj pe care un astfel de fenomen l-ar
indica. Celălalt nu poate fi decât contemplat şi acceptat
ca atare. Din punct de vedere cultural, antropologic,
omul a încercat întotdeauna îmblânzirea sălbaticului
(ca alteritate culturală) şi asimilarea Celuilalt (ca alteritate la scară individuală). Tocmai acestei încercări de
asimilare de pe urmă se opune dezîmblânzirea din titlul nostru. Vom vedea că Nichita Stănescu, în poezia
sa, nu doar că nu ia în posesie alteritatea, ci chiar o
răspândeşte. Odată cucerită o nouă profunzime (şi cea
de căpătâi) a Identităţii, Alteritatea trebuia, desigur, să
ocupe noi teritorii. Vom mai observa că există o gradualitate a acesteia, esenţa unităţii de măsură neaflându-se în distanţa faţă de Sine în universul de sfere
succesive, ci în raportul dramatic dintre Sine şi Celălalt în punctul despărţirii (gnoseologice sau fizice).
Pentru a ne putea aduna asupra nucleilor de alteritate pe care i-am identificat în poezia lui Nichita,
acest studiu a fost nevoit să restângă foarte mult exemplele care vor veni să susţină teoria. Este chiar un act
necesar pentru concizia lui, deşi poate că reprezintă o
trădare pentru inepuizabila poezie. Atenţia va cădea
asupra pronumelor persoanale El şi Tu şi asupra pronumelui posesiv Al Meu (cu formele sale). Logica integrării pronumelui posesiv în această enumeraţie de
indici ai alterităţii va fi explicată la momentul potrivit,
ruptura de Al Meu fiind de departe cea mai tragică şi
(mai) specifică liricii lui Nichita Stănescu.
Începem cu cea mai blândă formă de alteritate
– Tu (marcă a fiinţei iubite) inclus în colectivul dual
„noi”. Tocmai din acest motiv, se regăseşte cu precădere în volumul O viziune a sentimentelor, în jurul său
construindu-se un întreg univers erotic2. Acest Celălalt
reprezentat de jumătatea feminină a cuplului liric este
o prezenţă care nu subliniază angoasant distanţa dintre
cei doi, deşi, aproape întotdeauna o marchează, înlănţuind o serie de diferenţe ontologice („Ce bine că eşti,
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ce mirare că sunt!/ Două cântece diferite, lovindu-se,
amestecându-se,/ două culori ce nu s-au văzut niciodată” – Cântec, vol. O viziune a sentimentelor sau „Eu
stăteam la o margine-a orei/, tu – la cealaltă/, ca două
toarte de amforă.” – Poveste sentimentală, vol. O viziune a sentimentelor). Acest Tu este marca unui interlocutor imaginar şi este prezent în mai multe
ipostaze (mama, fiul, prietenul, soldatul etc.)3, iar elementele exterioare funcţionează aproape ca un ansamblu deictic care validează contrariul. Dar „tu” este la
bunul început al limbii semnul alterităţii, interlocutorul, al doilea participant la comunicare4, Celălalt. Mai
interesant este când acest Tu este „marcă a sinelui
liric”5 în acest univers al subiectivităţii şi, cu toate
acestea, el marchează o distanţare clară faţă de Sine.
„Te-ai făcut subţire şi prelung,/ şi un sentiment ciudat
te doare,/ şi eşti mândru, şi ţi-l porţi pe umăr/ ca
pe-un şoim de vânătoare.” (Poetul şi dragostea, vol.
O viziune a sentimentelor) îi (sau îşi) spune vocea lirică poetului. Deşi raportul de alteritate nu este atât de
clar şi atât de simplu, am putea citi în acest raport, în
această vorbire adresată propriei constiinţe poetice, un
fel de obiectivare – iar acest lucru implică o distanţă;
e necesară o privire din afară pentru a te adresa ţie însuţi ca unui Alter Ego (aşadar, altul, Celălalt). Tensiunea poetică vine tocmai din acest raport care se
instituie, aparent, în interiorul aceleiaşi sfere de identitate, dar instituindu-se, mai creează încă o coajă de
ou.
Aceeaşi strategie a distanţării lirice aste utilizată în anumite poezii, marca sinelui liric fiind, de
această dată, El. Raportul de alteritate este în acest caz
mai puternic. Eu, nici măcar sub forma lui Tu, ci sub
forma nonpersoanei6 El. Incongruenţa spaţială şi temporală cu această existenţă este una cât se poate de dramatică – El iese din schema primordială a comunicării.
Nu este subiect enunţiator, el depăşeşte cuvântarea şi
încearcă depăşirea cuvântului. Chiar dacă decodarea
nu s-ar fi realizat din titlu, poezia Eu adică El ( vol.
Necuvintele) poate fi citită în cheia unei descrieri a
Poetului: „El era făcut să fie pradă,/ pradă a cuvintelor
alese,/ (...) Se ridicau din el în sus,/ ca un fum de
jertfă,/ cuvinte de neînţeles/ cum sunt acestea:/
Doamne Dumnezeule/ coif al înţelepciunii/ sabie a puterii...”. E prada cuvintelor şi emană cuvinte de jertfă,
cuvinte de rugăciune pentru Dumnezeu (pentru
Cuvânt, urmând logica liricii stănesciene).
Dar parcă nici această ruptură nu îi e de-ajuns.
Atunci El îşi intră în drepturi, în drepturile sale de nonpersoană, de alteritate absolută. Câştigarea acestei valenţe se realizează prin suspendarea uzului anaforic,
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prin suspendarea oricărei referinţe.7 Cel mai puternic
exemplu pentru acest uz este Elegia întâia: „El începe
cu sine şi se sfârşeşte/ cu sine.” Şi ce am putea spune
noi în plus faţă de „el începe cu sine şi se sfârşeşte cu
sine.”? Ştim noi cine poate să fie acest El pe care
nu-l vesteşte nimic? Pe care nu-l cuprinde nimic? Ni
se pare şi ni se spune că „ar semăna întrucâtva cu
sfera” – iată deci o formă a lui, dar nicidecum una
exactă, căci nu poate fi contemplat din afară. „Într-un
fel, cuvintele sunt superioare sferei, cea care din punct
de vedere al geometriei reprezintă maximum de conţinut cu mininum de formă.”8 ne anunţă Nichita în Fiziologia poeziei. El, aşadar, ar putea fi Cuvântul.
Aceeaşi interpretare este susţinută şi de Ion Pop în
Nichita Stănescu - spaţiul şi măştile poeziei. Memoria
mitică este cea care ne actualizează Cuvântul ca fiind
impulsul primordial, „ideală existenţă în sine, totalitate
spaţială şi temporală indiviză, nefragmentată”9. Vorbim aşadar despre o entitate care depăşeşte coordonatele timpului şi spaţiului, care se află în sau, mai bine
spus, este „ne-spaţiu şi ne-timp”10.
Ne întrebăm acum: fiinţă sau nefiinţă? Fiinţă
şi nefiinţă este singurul răspuns care poate să funcţioneze în această logică poetică. Este dincolo de ele; este
o pregătire de germinare, o stare prenatală a timpului,
a spaţiului, a existenţei în sine. „Aici dorm eu, înconjurat de el.” – Ion Pop vorbeşte despre o indeterminare
absolută a lui Eu în această propoziţie.11 Dar dacă
nicicând în vreo altă propoziţie, Eu nu a fost mai exact
şi mai determinat de atât? De ce înclinăm către această
opinie? Ce ar putea să ne dea dreptate este tocmai sta-

grafica: Cristiana Petre
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rea lui pură, nealterată, de sămânţă şi de ochi privitor
către Universul care se pregăteşte să se nască. Este Eul
sublimat la esenţă tocmai pentru că nu a apucat să
existe, pentru că existenţa e doar o promisiune pentru
Om. Pentru că el este Omul. Şi pentru că Omul este
singurul care îl poate vedea pe El.
Această discuţie despre contemplare ne conduce în mod obligatoriu către ultimul nucleu al discuţiei noastre: pronumele posesiv Al Meu. Şi,
într-adevăr, conceptul de bază în această discuţie este
contemplarea omului din afara sa (graniţa fiind împinsă până la contemplarea Sinelui). „Mă încearcă o
undă de fericire pentru ştiinţă, care a izbutit să materializeze un sentiment pe care poezia l-a avut încă de
la naştere (sentimentul contemplării omului din afara
lui).”12 – această declaraţie din Fiziologia poeziei vine
să se alăture altor două mari linii de construcţie pentru
acest Al Meu ca alteritate: „fuga din contingenţă”13 şi
experimentarea condiţiei umane ca alteritate.
„Mă uit în urmă, asupra vârstelor mele,/ asupra
trupurilor ce le-am înşirat.” (Către pace, vol. O viziune
a sentimentelor). Înţelegem prin acest lucru că omul
nu este decât un purtător de trupuri şi că fiecare din
ele nu reprezintă decât o posesiune temporară, trupul
fiind un atribut pe de o parte întâmplător14, şi pe de
altă parte nenecesar. Direcţia de deplasare este una singură: de a trece succesiv prin toate trupurile pe care
diferitele vârste ni le poate oferi, pentru ca, mai apoi,
să scăpăm definitiv de întruparea în carne. Această lăsare în urmă a trupului nu reuşeşte de fiecare dată:
„Recădeam în starea de om/ atât de iute, că mă loveam/ de propriul meu trup, cu durere,/ mirându-mă
foarte că-l am.” (A treia elegie , vol. 11 Elegii). Întruparea în carne este dată pentru încercarea întrupării în
Nume, în cuvânt: „Schimbă-mi, Doamne, trupul în numele lui, rând pe rând, capul cu numele capului, trunchiul cu numele trunchiului şi membrele în numele
membrelor.[...] Schimbă-te în cuvânt ca să nu te roadă
viermii.”15, pentru că, nu-i aşa, „Cuvintele, din punctul
de vedere al artei sunt cea mai rezistentă parte a biologiei umane.”16
Am păstrat pentru final două texte pe care
le-am citit separat şi la o distanţă mare de timp, dar
între care am simţit o legătură puternică (pentru caracterul ştiinţific al acestei lucrări, să recunoşti că alegi
să alături două texte doar datorită simţirii, nu este cea
mai bună alegere, dar mă aşez cuminte în spatele acestui „noi” auctorial): Lupta lui Iacob cu îngerul sau
despre ideea de „tu” (vol. Necuvintele) şi un eseu din
Fiziologia poeziei, Hemografia.
Povestea despre hemografie nu o oferim prelucrată, ci doar scurtată; înţelesurile le lăsăm pentru
mai târziu:
„I
A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de
vreme te veghez ca să ajungi om de ştiinţă şi tu până
acum n-ai inventat nimic!
Cum să nu: am inventat; numai că ştiinţa pe
care eu am creat-o este atât de subtilă încât uneori se
confundă cu firescul. Ea se numeşte hemografia, adică
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scrierea cu tine însuţi. [...]
X
Îngerul se uită posomorât la mine:
Eu aş fi vrut să fac din tine un om, iar nu un
înger. De ce mă dezamăgeşti?
XI
Trece în fugă un copil şi se opreşte brusc. Se
uită lung la noi şi ne spune: - Mă, voi nu vreţi un măr,
că mie nu-mi mai este foame de el!”
Şi îngerul nu a tăcut. A revenit şi a cerut din
nou, acelaşi lucru în Lupta lui Iacob cu îngerul sau
despre ideea de „tu”: „Schimbă-ţi numele, mi-a zis/
şi i-am răspuns: Eu sunt numele meu./ Schimbă-ţi numele, mi-a zis/ şi i-am răspuns:/ Tu vrei să fiu altul,/
tu vrei să nu mai fiu,/ tu vrei să mor/ şi să nu mai fiu./
Cum o să-mi schimb numele?/ [...] Eu sunt numai numele meu./ Restul e „tu”, i-am zis.”. Ceea ce se realizează în aceste ultime rânduri nu este decât un rezultat
al ştiinţei hemografiei. Cum altfel poţi să scrii, dacă
nu folosindu-te pe tine însuţi şi întorcându-te mereu la
tine? Iar singurul ”ce” autentic din fiinţă este Numele.
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Restul, „ceea ce este mai departe de mine, fiind mai
aproape de mine, „tu” se numeşte.”. Lupta lui Iacob
cu îngerul sau despre ideea de „tu” este sinteza acestui raport puternic sub semnul căruia toată această lucrare s-a construit: dintre Identitatea care se
condensează, care se retrage în Sine, şi Alteritatea care
câştigă noi dimensiuni, care se dezîmblânzeşte, cucerind noi teritorii ale fiinţei de carne. Această poezie
este deopotrivă o cântare a Identităţii, a depăşirii limitelor, dar şi a cunoaşterii lor prin contactul nemijlocit
cu acestea. Pentru că echilibrul este necesar în ordinea
cosmică.
În timp ce Alteritatea, Celălalt, se instalează
confortabil în anumite planuri ontice (în Tu, în El, în
Eu privit din afară şi în Al Meu), identitatea se leapădă
de carne aşa cum copilul adamic refuză mărul. Nu mai
are nevoie de el şi de cunoaşterea pe care acesta i-o
poate oferi, pentru că Poetul a dobândit o cunoaştere
superioară acesteia, cunoaşterea Cuvântului. Prin
scrierea Sinelui de către Sine, având ca instrument tot
Sinele, se transformă în „îngeresc”. El devine Cuvântul. El este Cuvântul.

grafica: Alexandra Curtache
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IN MEMORIAM: Cei 22
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Prof. coord. Carmen Atarcicov

„IN MEMORIAM: Cei 22” este o lucrare ce
valorifică sacrificiul suprem al unor foşti elevi, sacrificiu imortalizat în monumentul ce veşnic îi va slăvi
pe eroii putneni ai Primului Război Mondial.
Principalul motiv a fost, probabil, curiozitatea.
Încă din prima zi de liceu, am observat placa uitată de
timp ce se află în hol, dar nu i-am dat niciodată prea
multă atenţie, m-am oprit, am citit versurile gravate,
mi-am căutat numele cu gândul că unul dintre părinţii
bunicilor mei s-ar putea regăsi, am mai privit încă o
dată, rapid, totul, iar mai apoi am dat uitării acel element.
Asta până în ziua în care Primul Război Mondial a devenit şi subiect de studiu la ora de istorie, când
am aflat ceva mai mult decât numele cutremurătoarei
perioade din istoria întregii Europe. Ştiam de luptele
de pe linia Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz şi de renumita strigare a eroilor de pe aceste meleaguri, dar nu am crezut
că orăşelul de pe Milcov a fost atât de afectat de luptele date, mai ales, nu aveam nici cea mai vagă idee
că în clădirea reconstituită azi, în care-mi petrec zilnic
orele, a fost, pentru o perioadă semnificativă de timp,
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nu doar o instituţie de învăţare, fiind transformată, în
perioada războiului, în refugiu pentru cei răniţi în
lupte.
Astfel, a apărut datoria morală de a valorifica
ceea ce instituţia ce are un rol atât de important în formarea mea şi a tinerilor din comunitatea din care fac
parte, instituţie ce adăposteşte, pentru totdeauna, sacrificiul celor ce au înțeles cel mai bine valorile morale
pe care fiecare tânăr ar trebui să le simtă faţă de propria-i ţară, patriotismul ce nu se naşte din cuvinte, ci
numai din fapte, dorinţa de a responsabiliza generaţia
pe care astăzi o reprezint.
Tot datorită curiozităţii, am început să caut, în
primă instanţă pe internet, câte ceva despre cei ale
căror nume mi le tot aminteam, descoperind, astfel,
mult mai puţin decât mă aşteptam. Atunci, am început
să pun întrebări tuturor persoanelor pe care le întâlneam şi ar fi putut să ştie câte ceva despre subiectul
care mă fascina doar pentru că nu găseam nicio informaţie.
Astfel, am ajuns să-mi încep căutarea la Arhivele Naţionale şi la Muzeul de Istorie al oraşului.
Mi-am petrecut timpul printre registre matricole vechi
de zeci de ani, publicaţii, hărţi ale Focşaniului vechi,
analizând toate pistele şi ideile pe care le-aş fi putut
găsi pentru proiectul meu.
După sărbătorirea cu fast a unei jumătăţi de
veac de la înfiinţarea instituţiei, la 24 ianuarie 1916,
când, la frumoasa festivitate, elevii s-au întrecut în talente la serbare, urmată de un banchet la care au luat
parte Ministrul Instucţiunii I. Gh. Duca, foşti elevi şi
profesori, precum şi cei actuali, Liceul va trece prin
ani grei, ocupaţia germană punând stăpânire în decursul anilor 1917-1918 pe instituţie, transformând-o, astfel, în „Gymnasium Unirea”.
Deşi în „Anuarul pe 1921-1922” Alexandru
Georgiade, directorul Liceului din acea vreme, afirmă
că instituţia nu şi-ar fi întrerupt cursurile pe parcursul
dominaţiei germane, aflăm din mai multe mărturii că
şcoala s-a întrerupt din lipsă de manuale, lumină, datorită rechiziţionării elevilor sau a profesorilor la
muncă în favoarea ocupanţilor.
Pentru un an dureros, Liceul poartă numele de
„Spitalul german 182”, începând cu data de 19 decembrie 1916, iar după război, ocupaţia germană în
Focşani se menţine până pe 9 noiembrie 1918 şi începând cu anul 1920, oamenii risipiţi peste mări şi ţări
pentru a se feri de vitregiile măcelului se întorc la casele lor, lucrurile începând să reintre în normal, în
ciuda nemulţumirilor, frământărilor sociale, rănilor ce
nu se vindecaseră încă, epoca reformelor ce porneşte
chiar cu legiferarea votului universal fiind exact elementul de care aveau nevoie pentru a le reda speranţa
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aproape pierdută. Sfârşitul ocupaţiei germane oferă Liceului posiblitatea de a-şi redeschide porţile, reluânduşi astfel, cursul normal al vieţii.
Pentru a-i răsplăti pe cei ce cu atât de mult
curaj şi-au apărat iubita patrie, Liceul cinsteşte memoria fiilor săi spirituali ce şi-au sacrificat viaţa. Cercul
Naţional Cultural al Studenţilor Putneni „Mărăşeşti”
porneşte astfel iniţiativa şi, încurajat de Liga Culturală
ce îşi avea secţia la Focşani, aşează, în holul de la intrarea principală a instituţiei, o placă comemorativă de
bronz, în care sunt înscrise numele celor ce „au căzut
cu bravură pe câmpurile de luptă”, placă ce se poate
vedea şi astăzi, dovadă a patriotismului ce a dus chiar
până la sacrificial suprem al sufletelor ce au încălzit
şi învăţat acest sentiment pe băncile acestui Liceu.
În „Amitirea studenţilor şi elevilor putneni
morţi pentru dezrobirea neamului. Onoare lor şi patriei
1916-1918”, solemnitatea dezvelirii plăcii comemorative a avut loc în ziua de 6 noiembrie 1921, cu un
număr mare de elevi şi profesori din oraş, notabilităţi,
cetăţeni ai oraşului. Au luat cuvântul cu acest prilej St.
Nanu, delegat la Ministerului Instrucţiunii, scriitorul
Duiliu Zamfirescu, fost elev al liceului, Gh. Alexian,
preşedintele cercului studenţesc putnean, colonel C.
Barta, comandantul garnizoanei locale, Spiridon Lăduncă, directorul Liceului, Vasile Gh. Ispir şi I.P. Rădulescu-Râmnic, preşedintele secţiei Focşani a Ligii
Culturale, moment ce a dezvăluit pentru eternitate numele celor 22 de eroi foşti unirişti:
Ghica C. Rafail
Constantin V. Harabor
Alexandru Ionescu
Nicolae Tănăsescu
Nicolae Sorescu
Alexandru Iliescu
Gabriel Pruncu
Marin Georgescu
Dumitru Tanu
Constantin Rașcu,
Ion I. Constantinescu
George Potop
dr. Virgil Bălan
Gheorghe Madgearu
Nicolae Dumitriu
Ion T. Marosin
Octav Cristea
Nicolae Tigoianu
Constantin A. Rădulescu
Elena Vicol
Andrei Chirilă
Saul Rosenblum.
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Evenimentul a fost tratat cu seriozitatea tipic
uniristă, întocmindu-se un program complex pentru
celebrarea eroilor.
În încercarea de a urmări paşii celor doborâţi
la datorie, am găsit câteva însemnări despre cei pe care
astăzi îi numim eroi şi am reuşit să descopăr informaţii
despre Nic. Sorescu, Alex. Iliescu, Marin Georgescu,
Octav Cristea, N. Tigoianu, până în prezent, nu am
găsit niciun fel de date. Dintre cei menţionaţi, Alex.
Ionescu, Nic. Tănăsescu, Gab. Pruncu, Dumitru Ţanu,
George Potop, Dr. Virgil Bălan, Gh. Madgearu, Nic.
Dumitriu, Ion T. Marosin sunt eroii a căror nume devin
şi denumirile unor străzi din oraşul Focşani. Ghica C.
Rafail şi Gabriel Pruncu pot fi găsiţi şi în menţiunile
de pe monumentele din localităţile lor natale, Odobeşti
şi Mărăşeşti. În general, copii de agricultori sau proprietari, excepţia fiind Constantin A. Rădulescu, fiu de
doctori, sau Ion T. Marosin, fiul preotului Marosin.
O singură femeie: Elena Vicol, medic tânăr
căzut eroic la datorie. Majoritatea români, ultimul
menţionat în lista, S. Rosenblum, fiind însă evreu. Se
remarcă la învăţătură Constantin Rădulescu, Dumitru
Ţanu, Nicolae Tănăsescu, Constantin Raşcu, comparativ cu Alexandru Ionescu, Ion. I. Constantinescu,
George Potop, Nicolae Dumitriu, Ion Marosin şi
Andrei Chirilă având rezultate deosebite numai în domeniul militar.
22 de eroi, 22 de vieţi, 22 de sacrificii şi 22 de
poveşti, adunate în câteva pagini pentru slavă celor ce
şi-au dat viaţă pentru patrie într-un episod cutremurător al Europei. Importantă nu doar pentru instituţia în
care se află, recunoscută chiar drept un monument
semnificativ al actualului judeţ Vrancea, alaturi de rândurile astfel consemnate întru slăvirea sacrificiului suprem, placa este pusă în valoare, urmând să nască, în
mintea colegilor mei, amintirea valorilor de care eroii
au dat dovadă.
În urmă căutărilor, versurile consacrate vieţii
de unirist dovedesc încă o dată că „CNU nu-i un liceu,
CNU-i un stil de viaţă”.

grafica: Sonia Mirăuță
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Prof. coord. Maria Zgăbârdici

Deşi am putea folosi oportunitatea de a realiza analize comparative carte-film în toţi anii de liceu, se preferă
clasa a IX-a deoarece există o secţiune specială care urmăreşte legătura dintre literatură și celelalte arte. Eu aleg la
tema JOC ȘI JOACă romanul „Împăratul muștelor” scris de William Golding și ecranizarea acestuia din 1990, regizată de Harry Hook. În ziua în care elevii văd la școală filmul, ei trebuie să aibă romanul deja citit. Redactarea
eseului privind raportul carte-film are la bază câteva întrebări/cerințe cu ajutorul cărora elevii sunt ghidați să surprindă aspectele esențiale din punct de vedere interpretativ, nu al realizării cinematografice. Iată întrebările pentru
romanul/filmul „Împăratul muștelor”:
1. De ce primul copil care apare este Ralph?
2. Ce tipuri de jocuri apar?
3. Care este semnificația titlului?
4. Ce tipuri umane întruchipează Ralph, Piggy, Jack și Simon?
5. Cum este lumea pe care o creează copiii?
6. Ce aspecte umane sunt criticate?
7. Ce simbolizează Adultul Bolnav?
8. Dar chipul sculptat în piatră?
9. Ce simbolizează următoarele elemente : cochilia, porcul, copacul care ia foc, ceasul, vânarea porcului,
cele două găști, furtuna, peștera, spargerea ochelarilor lui Piggy, monstrul, acordeonul rupt?
10. De ce moare Piggy? Prezentați simbolistica secvenței.
Iată câteva dintre eseurile realizate de elevi:

Clarissa Nelu

Fiecare are câte o părere. Mulţi oameni spun
că filmul este mai bun, alţii cartea este mai bună decât
filmul. Am citit cartea şi am văzut şi filmul şi pot
spune că fiecare are părţile sale bune.
Titlul acestui roman simbolizează capul de
porc, pe care se adunau muştele şi pe care băieţii l-au
înfipt într-un băţ, ca ofrandă pentru bestie, fiind un
simbol al răului. Dar titlul ar putea reprezenta şi ipostaza lui Ralph ca „împărat” pentru un roi de „muşte”,
muştele fiind o metaforă pentru băieţii care simbolizează fragilitatea fiinţei umane ce poate fi strivită atât
de uşor, ca şi o muscă.
Ambele încep cu acelaşi personaj Ralph, un
băiat înalt, blond-brunet care iese la suprafaţă din mijlocul apei. Cred că a apărut primul deoarece el avea o
influenţă asupra copiilor. El a devenit şeful grupului
şi a fost şi singurul care în toată nebunia ce s-a petrecut
a rămas la fel.
Primul lucru găsit a fost o cochilie. Acesta simbolizează autoritatea raţională şi ordinală. La început
cochilia este folosită ca să se adune şi să vorbească.
Dar la sfârşit, prin spargerea ei, dispare raţiunea corectă şi ordinea şi se începe vânătoarea împotriva lui
Ralph.
În carte, copiii sunt singuri pe insulă, fără niciun adult. Dar în film apare un căpitan. Acest căpitan,
Benson, era grav rănit. Copiii spuneau chiar că este
nebun, voiau să scape de el, dar într-o dimineaţă nu
l-au mai găsit. Au urmărit dâra de sânge şi au ajuns pe
stânci, unde i-au găsit pantalonii.
Munca pentru ei devine o joacă. Încep să construiască adăposturi, se ocupă de strânsul lemnelor, să
aducă apă şi cel mai important lucru se ocupau de
focul de pe munte. Acest joc li se pare cel mai dificil
în comparaţie cu vânătoarea de porci, vânătoare ce
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simbolizează maturitatea, agresiunea, curgerea de
sânge. Copilăria, uşor-uşor, se îndepărtează.
În roman apar băieţi de toate felurile. Dar şi
filmul, asemenea cărţii, pune accentul pe cei patru băieţi: Ralph, Jack, Piggy şi Simon. Ralph simbolizează
băiatul ordonat, şeful ales prin vot, independent, raţional care îşi ia asupra sa responsabilitatea organizării.
Pe cealaltă parte este Jack, şeful autoproclamat, tipul
vânătorului mânat de instinct, lipsit de raţiune, care
vânează din placerea de a vedea sânge şi de a-şi afirma
puterea. Reuşeşte până la final să atragă tot grupul de
partea sa. Piggy, băiatul grăsuţ, astmatic şi cu vederea
proastă este ţinta glumelor răutăcioase, dar este în acelaşi timp inteligent, bun sfătuitor, fără de care Ralph
recunoaşte la sfârşit că este vulnerabil. Iar Simon este
un personaj interesant, misterios. Fire independentă,
el este tipul introvertit, se izolează departe în frunzişul
junglei într-un „loc al lui”. Este singurul care prevede
consecinţele isteriei provocate de „fiară”. Ca un om
matur numeşte adevarata sursă a fricii venind din interiorul lor. Fiara de care se temeau cu toţii este un
simbol al necunoscutului. Ceea ce nu cunoaştem şi nu
înţelegem ni se pare înfricoşător. Frica de frică este
frica de necunoscut.
Ei creeează o lume proprie în care nu există nimeni care să le spună ce să facă. Nu sunt reguli, griji
sau responsabilităţi. Toată ziua fac baie şi caută fructe.
Dar acest „rai” se transformă într-un „iad” odată cu
eliberarea fiarei din interiorul lor. Prietenia se vede trădătoare, inocenţa devine perfidie, apare laşitatea şi
setea de putere.
Într-una din zile trece un elicopter, iar din
cauza vânatului unui mistreţ, focul este stins. Atunci
apar problemele. Ralph şi Jack se ceartă şi se despart
în cele două grupuri. Simon, în carte, este însărcinat
de Ralph să investigheze muntele. În drumul său găseşte un cap de porc. La vederea acestuia Simon începe să halucineze. El vede capul ca fiind împăratul
muştelor şi crede că acesta îi vorbeşte, spunându-i că
ei l-au creat şi că trăieşte în interiorul fiecăruia dintre
ei. Iar în film, el ajunge în peştera unde ar putea fi
„fiara”. Peştera este un simbol al întunericului, al răului, unde găsesc cadavrul căpitanului Benson. În ambele, Simon sfârşeşte la fel de groaznic. În timpul
furtunii, grupul lui Jack îl confundă cu fiara. Moare
tragic între suliţele gloatei de sălbatici. A doua zi, Jack
se pregăteşte să fure ochelarii lui Piggy. Iar în film,
Ralph şi Piggy găsesc un acordeon rupt. Acesta este
un simbol al speranţei că vor fi salvaţi. Totodată înfăţişează şi muzica, armonia care aduce pe feţele celor
doi un zâmbet copilăresc.
În acea seară sunt atacaţi, iar Piggy rămâne
fără ochelari. Revoltaţi, aceştia pleacă cu Piggy în
frunte, dirijat de Ralph spre tabăra inamică. Ralph şi
Jack se iau la bătaie, iar ceilalţi cu răutate aruncau cu
pietre şi strigau la Piggy să tacă. În cele din urmă au
dărâmat o piatră, care l-a omorât pe Piggy. Această
secvenţă reprezintă sfârşitul a tot ce era nobil: inteligenţa, fragilitatea şi diplomaţia. Ei ca nişte barbari
voiau să scape de tot ce era corect pe insulă. Speriat,
Ralph fuge.
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Ambele au acelasi sfârşit. Jack incendiază insula pentru a-l găsi pe Ralph, iar acest lucru atrage
atenţia unei nave. În fuga lui, Ralph iese din junglă şi
se împiedică pe plajă de un comandant. Acesta rămâne
surprins de transformarea băieţilor englezi. Nava simbolizează civilizaţia, care îi poartă pe băieţi înapoi în
lumea de unde au venit.

Elena Călinoiu

Împărtul muștelor este un roman cu tentă moralizatoare, evidențiind relația dintre bine și rău și
modul principal prin care cele două se îmbină sau decurg una din cealaltă. Un grup de 25 de băieți de vârste
fragede sunt naufragiați pe o insulă pustie și îndepărtată, după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit.
Cu o astfel de situație incipientă ce caută o
acțiune demnă de atenție debutează atât romanul, cât
și filmul lui Harry Hook, așadar ecranizarea urmează
firul roșu al textului lui Golding. Acesta demonstrează,
cu ajutorul alegoriei, cum ființa umană se întoarce la
instinctele naturale, animalice, așadar la violență,
atunci când este privat de condițiile necesare pentru
un trăi decent, modest. Puștii decid organizarea grupului, întrucât vor fi nevoiți să supraviețuiască pe cont
propriu, fără ajutor din partea adulților. Nu după mult
timp, Ralph și Jack se evidențiază prin simțul lor practic și acela de lider, de bun organizator; datorită faptului că cei doi au mentalități diferite, se formează
astfel două găști cu concepții și principii diferite. [...]
Ralph este primul copil ce apare individual atât
în carte, cât și în film. Bineînțeles, se clarifică încă de
la început că el este personajul principal și, implicit,
cel ce are să coordoneze toată activitatea de pe insulă.
Inițial, toți copiii îl urmează, îl ascultă și îl respectă.
Pe parcurs, s-a dovedit că și-a meritat titulatura
inițială, întrucât este cu capul pe umeri și foarte
înțelept, calități ce îl fac, la un moment dat, un individ
„primejdios” pentru ceilalți, întrucât în scurt timp urmează ca băieții să se grupeze separat: pe de o parte,
cei ce sunt de partea lui Ralph, iar pe cealaltă, cei ce
își doresc să „vâneze și să se distreze” alături de Jack.
Aceste două găști simbolizează cele două concepte antitetice, bine și rău - așadar, aspecte reale din viața cotidiană, întruchipate în faptele copiilor naufragiați.
Cele două grupuri se întrec în a dovedi cine are metode
mai bune pentru supraviețuirea pe insula nelocuită.
Conducătorii acestora întruchipează tipuri umane:
Ralph este omul calculat și evoluat din varii puncte de
vedere, iar Jack este sălbaticul atras de vânătoare și
viața tribală. De asemenea, Piggy și Simon sunt tipuri
umane generale - omul inteligent, aproape geniu, care
își păstrează capacitatea intelectuală ascunsă, deoarece
se teme de afirmare, considerând că nu va fi niciodată
luat în serios datorită înfățișării este reprezentat de
Piggy. El este, de asemenea, sfătuitorul lui Ralph în
orice problemă sau dispută apare pe insulă. Simon este
tipul omului curios, întrucât el a plecat singur în
peștera întunecată unde se zvonea că trăiește marea
fiară, sfârșind, mai apoi, ucis de către proprii camarazi
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care îl caracterizau ca fiind un ciudat. [...]
Lumea creată de copii este una violentă, întregul lor univers ludic fiind distrus și metamorfozat
într-o poveste lugubră. Experiența îi maturizează prematur pe băieți, dar îi și marchează puternic, transformându-i nu doar în adulți, ci în adulți dornici de ură,
luptă și pradă, sentimente ce îi îndeamnă la multe fapte
necugetate. Ei încearcă să ucidă „fiara” care, spun ei,
există pe insulă, în film fiind prezentată ca un om, dar
de fapt nu este nimeni altcineva decât propriul lor interior, ego-ul ce a pus stăpânire și pe ultima fărâmă nevinovată din ei. [...]
Furtuna ce are loc pe insulă și distruge adăposturile copiilor simbolizează ruperea acestora de
realitate și, de asemenea, poate fi interpretată ca pe o
pedeapsă pentru divizarea grupului și lupta între cele
două triburi. Copacul ce ia foc reprezintă noua viață
pe care o încep copiii pe insulă; la fel cum pomul a
luat foc, la fel au dispărut și obiceiurile modeste și clasice ale băieților.
De asemenea, în film apar și câteva simboluri
ce nu se regăsesc în carte, precum adultul bolnav de
la începutul peliculei și chipul sculptat în piatră de
către copii. Primul simbol trimite cu ideea la faptul că,
încă de la început, băieții sunt singuri pe insulă, fără
vreo protecție matură și responsabilă. Adultul bolnav
demonstrează că în tot acest joc al supraviețuirii nu
există intervenția adulților. Chipul sculptat evidențiază, de asemenea, faptul că băieții sunt nevoiți să
învețe să supraviețuiască pe cont propriu, preluând
orice muncă fizică sau psihică a adulților. Filmul respectă firul narativ al romanului, regizorul Hook dorind
să păstreze întreagă povestea lui Golding și să o materializeze într-o manieră proprie și originală, redând,
în același timp, deosebit de bine ideile scriitorului.
Ambele trimit un mesaj către orice nouă generație
ajunge să privească povestea copiilor naufragiați,
mesaj ce îndeamnă spre meditație asupra vieții și asupra condiției umane în societate.

Amira-Amalia Giuclea

Atât cartea Împãratul Muştelor de William
Golding, cât și ecranizarea ei urmăresc îndeaproape
dezvoltarea unui butaș al societății: separați de trunchiul acesteia, protagoniștii alcătuiesc o comunitate
asemãnãtoare cu cea a lumii din care s-au desprins.
Sunt încă niște copii, ceea ce îi face neexperimentați
în jocul în care intră, jocul social.
Primul apărut, Ralph, are cele mai puternice
legături cu lumea adulților, care celor mici le pare una
a regulilor, a dreptății și a planificării. Ralph îi adună
și îi organizează pe copiii derutați de întorsătura pe
care a luat-o situația. Cochilia, instrumentul prin care
Ralph conduce pe ceilalți este ea însăși întruchiparea
unei reguli: cea a respectului reciproc și a ordinii. Cochilia reprezintă conștiința celor izolați pe insulă, spărgându-se în clipa când aceștia și-o pierd cu totul și
ucid mesagerul care o purta în mână aducând pacea și
bunul-simț.
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Insula, însă, se pare că nu are o astfel de memorie a atrocităților și sângele vărsat este spălat de valuri sau ars de foc. În carte, trupurile desfigurate sunt
luate de apă – subtilă intervenție a Împăratului
Muștelor pentru ca, atâta vreme cât jocul nu s-a terminat, copiii să nu se confrunte cu înfiorătoarele
consecințe ale jocului lor. În film, imaginile dure ale
copacului desfrunzit și ale cadavrelor aruncă asupra
tribului lui Jack vina unei cruzimi mai mari decât sugerează cartea.
Copiii mici, masă ignorantă, nu își cunosc propriile interese. Jack este un conducător democrat, care
știe ce vrea poporul: „Dar noi avem nevoie de carne!”
Acesta este argumentul său, dezarmând orice intenție
rațională de planificare a viitorului, căci el e sincer
convins că slujește interesul celor mulți. Venit pe insulă, Jack era deja puternic (fiind conducător de cor)
și încăpățânat, dar nicidecum nu avea acea lipsă de
scrupule pe care urma să o capete mai târziu. Așa este
el înfățișat în carte, când șovăie să își îndeplinească
menirea de vânător. În film, scena nu este prezentată
ca dovadă a inocenței lui Jack ci, cum a susținut el
însuși după ce și-a venit în fire, ca o greșeală.
Obișnuința de a ucide este cea care schimbă sufletul
lui Jack. În genialitatea lui, Piggy este disprețuit de
ceilalți. El poartă cu sine cochilia (conștiința), ceasul
(măsura) și ochelarii (luciditatea). Când vaporul trece
pe lângă insulă fără a-i observa, Jack, aflându-se vinovat sub privirea prea lucidă a tuturora, se încaieră
cu Piggy, spărgându-i acestuia ochelarii. Ca și cum ar
fi orbit cu toții, copiii fac din Jack un adevărat erou,
pentru simplul fapt că și-a cerut iertare.
Caracterul lui Simon este sugerat în moduri
distincte în carte și în film. El este, în ambele, vizionarul martir, cel care vede Adevărul. Filmul, însă, nu
redă cea mai însemnată descoperire pe care o face
Simon, tocmai aceea care dădea adâncime povestirii. Dialogul lui Simon cu Împăratul Muștelor este
esențială în revelarea naturii răului și a Fiarei din
cartea lui William Golding. Ecranizarea cărții caută
un vinovat în persoana lui Jack și îl transformă într-un
personaj negativ. [...]
Simon aduce lumina Adevărului, ca un Mesia,
dar aceasta îl costă viața. Mesajul lui, simbolizat în
film de bățul reflectorizant, nu ajunge la ceilalți, care
nu au mintea limpede, prielnică primirii Adevărului și,
în inconștiența lor, îl resping, ucigându-l ca fiară
într-unul din jocurile lor nebunești. Tulburarea minții
lor e accentuată de furtună, de înserare, de dansul în
jurul focului și festinul cu carne de porc, din care se
împărtășesc și Ralph, și Piggy. În cele din urmă, comunitatea de pe insulă decade într-atât încât
acționează la primul impuls, fără a mai avea ca etalon
nici măcar rațiunea nevoii și a dorinței. Ralph se întristează când ei, în nechibzuința lor, dau foc pădurii
(sursă de hrană și de adăpost), doar pentru a-l prinde
și a-l ucide pe el.
Prezența fantomatică a pilotului bolnav, acela
care ar fi trebuit să îi conducă în siguranță la destinație,
amintește că s-au prăbușit, pierzând drumul cel bun.
Ei îl ucid dintr-o eroare, desființând simbolic pomenirea unei lumi a ordinii și luminii, de care s-au desprins.
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Jocul este limitat în spațiu (desfășu-rându-se numai pe
insulă) și în timp. Când acesta se încheie, jucătorii sunt
confruntați cu consecințele lui. Justificările în fața oamenilor mari sunt de prisos și toți copiii izbucnesc în
plâns. Ajunși pe insula-paradis, protagoniștii dovedesc
că în ei se află deja sămânța structurilor sociale. Insula
e bună. Ei sunt mici, dar ceva îi împiedică să rămână
în bună înțelegere și orânduire. Nenorocirea copiilor
a fost Împăratul Muștelor, diavolul care strică jocul,
distrugându-le paradisul cu urmări dramatice asupra
caracterelor și vieților lor.

Adelina Cristiana Bălan

„Omul este, pur și simplu, cea mai formidabilă
fiară de pradă și, realmente, singura care își pradă
sistematic propria specie.” – William James

Granița dintre umanizare și dezumanizare este
una ce poate fi depășită în mod inconștient, mai ales
în cazul unor copii, naufragiați pe o insulă, care învață
de unii singuri să supraviețuiască. Aceasta se întâmplă
în romanul lui William Golding, „Împăratul muștelor”,
carte după care s-a ecranizat și filmul – „The Lord of
the Flies” (titlul original în engleză).
Atât cartea, cât și filmul impresionează prin
simbolistica variată, prezentă încă din titlu: musca este
reîncarnarea răului, a necuratului, cu un „comportament sâcâitor”. În plan material este reprezentat de
capul unui porc mistreț în jurul căruia zboară nenumărate muște, jertfă adusă monstrului inițial (cel de pe
vârful muntelui) de vânătorii din grupul lui Jack. Metaforic vorbind, împăratul muștelor este necuratul din
ființa umană. Chiar și personajele reprezintă prototipuri umane, ele devenind unele simbol. Ralph, primul
care apare individual, este tipul conducătorului, al liderului care se ferește de dezumanizare și care crede
de la început că grupul va fi salvat. Caracterul optimist
este conturat tocmai prin replica pe care o dă în
permanență: „O să fim salvați.” Nu întâmplător este
cel care se gândește mereu la foc, simbol al vieții, al
purificării, dar și al puterii distructive. Focul este calea
lor spre salvare, mijlocul de a fi identificați, dar și motivul central din cauza căruia apare supărarea. De asemenea, el este asociat spiritului, iar locul în care este
aprins (pe munte) ar putea sugera tocmai înălțarea.
La celălalt pol se află Jack, antiteza lui Ralph,
tipul pesimist, pentru care hrana este cea mai importantă. Vânătoarea este activitatea definitorie pentru el,
aceasta alimentându-i setea de a vărsa sânge. Deși la
început îi este teamă să ucidă, pe parcurs capătă dexteritate, devenind șeful grupului de vânătoare. Este de
asemenea de remarcat și antiteza dintre foc și vânatoare, deci dintre spirit și materie, dintre viață prin purificare și moarte prin dezumanizare.
Piggy, personaj al cărui nume real nu este dezvăluit pe tot parcursul cărții și al filmului, este tipul
omului slab, neputincios, care devine aliatul de încredere al lui Ralph. Deși este batjocorit, inițial, chiar și
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de lider, reușește, prin devotament, să-i câștige încrederea. Între cei doi se stabilește o relație de prietenie,
de respect și întrajutorare, care depășește chiar și bariera vieții. Ralph mărturisește despre Piggy că „știe
să gândească”, Fatty fiind luat astfel sub aripa protectoare a liderului.
Simon este tipul rațional, de o maturitate surprinzătoare; deși nu este luat în considerare întotdeauna, se dovedește a fi cel care are dreptate: „Poate
că fiara suntem noi”. Este și primul ucis, ceilalți crezând, în jocul lor trivial, că acesta e fiara. În film,
Simon este cel care are grijă de adultul bolnav, de a
cărui dispariție se simte vinovat. Tot el îl găsește în
peșteră mort și fără haine. Prezența adultului bolnav,
căpitanul Benson, are un rol relevant: acesta sugerează
neputința, degradarea, chiar nebunia și, în cele din
urmă, moartea, prin involuția personajelor care se
dezumanizează pe parcursul șederii lor pe insulă.
Încă de la început, odată cu alegerea liderului,
apare un simbol ce devine laitmotiv: cochilia, fiind le-

gată de ideea de moarte, este un semn al vorbitorului.
Inițial, este repetat obiceiul locutorului de a vorbi doar
când are cochilia, iar spre final, în grupul lui Jack,
aceasta nu mai prezintă nicio importanță. Cel care o
păzește și se îngrijorează din cauza posibilei sale
dispariții este Piggy. Alte simboluri regăsite în text și
în film sunt copacul care ia foc (este surprinsă puterea
distructivă a focului), ceasul (ideea lui Piggy de a construi un ceas este ironizată; lipsa unuia dovedește trăirea unei vieți în afara barierelor timpului, copiii
neștiind nici măcar în ce zi se află), chipul sculptat în
piatră. Cel din urmă, creația lui Jack, simbolizează sălbăticia, modelarea unui nou eu, prea puțin uman, însetat de sânge și de putere, de dominanță. [...]
Așadar, jocul de-a societatea din „Împăratul
muștelor” descrie societatea însăși, care a ales calea
dezumanizării pentru a supraviețui: este prezentată o
lume sălbăticită, egoistă, carnală, în care doar liderul
mai crede și luptă pentru salvare. La final, când sunt
găsiți de un ofițer de marină, pe insula incendiată,
încep să plângă cu toții și redevin cine au fost: copii
neputincioși în fața vieții.

Două din solicitările cele mai dificile la literatura română pentru un elev în clasa a IX- a sunt: 1.
să emită o judecată comparativă care să urmărească un aspect comun în două texte diferite şi 2. să compare
opere din arte diferite pe un aspect comun. Tema de mai jos împleteşte cele două solicitări, dar duce dificultatea la un nivel şi mai înalt pentru că implică şi discursul în faţa clasei, cu dreptul de a avea în faţă o
schemă care este verificată de profesor înainte de începerea discursului. Ea sună astfel: „Compuneţi un discurs de minimum două minute, în care să prezentaţi una din temele Joc şi joacă sau Fantasticul, în două
texte studiate şi într-o operă ce aparţine unei alte arte. Discursul trebuie să conţină minimum două judecăţi
comparative”.
prof. coord. Daniela Plăiașu

„Domnişoara Christina” - Mircea Eliade
„La hanul lui Mânjoală” - Ion Luca Caragiale
tabloul „Grădina Deliciilor” - Hieronymus Bosch

Operele „La hanul lui Mânjoală”, de Ion Luca
Caragiale „Domnişoara Christina” ,de Mircea Eliade
şi „Grădina Deliciilor”, de Hieronymus Bosch aparţin
fantasticului, prezentând atât similitudini, cât şi
diferențe, însă toate sunt construite pe structura fantasticului prezentată de Tzvetan Totorov . El afirmă că
fantasticul reprezintă o tensiune între planul real şi cel
fabulos, că o operă fantastică nu este perfect comprehensibilă, nici numai în plan real, nici numai în plan
fabulos. Acest concept este prezent în toate cele trei
opere, deoarece poveştile celor două creaţii literare,
dar şi panourile care formează tripticul pictat de Bosch
au la bază ideea de întrepătrundere a planului lumii
reale cu planul fabulos, rezultând, astfel, motive, simboluri şi mesaje cu o interpretare mult mai amplă pe
care o conferă această suprapunere de planu
Un motiv prezent în toate cele trei opere este
personajul feminin negativ, care, prin prezenţa sa, ispiteşte prin pofte carnale protagonistul masculin. În
textul „La hanul lui Mânjoală” această prezenţă o constituie Mânjoloaia, văduva care fusese căsătorită cu

90

Robert Tufănoiu

Mânjoală şi care deţine hanul răposatului său soţ.
Acest han este un punct de popas pentru călători, dar
şi un punct de unde realitatea se distorsionează, unde
timpul are o curgere lentă, o falie între real şi fabulos.
În text este specificată senzualitatea conferită de farmece pe care o emană Mânjoloaia şi atracţia nefirească
pe care o simte protagonistul faţă de ea, el sugerând
că o forţă superioară lui, o forţă demonică, îi controlează reacţiile: „(...) şi am apucat-o peste mijloc, ajungând cu mâna la braţul ei drept (...) m-a-mpins dracul
s-o ciupesc”. Din cauza acestor vrăji folosite de văduvă, protagonistul dezvoltă o obsesie pentru ea, care
aproape i-a adus moartea. În textul „Domnişoara
Christina”, prezenţa feminină este Christina Moscu, o
femeie care se trage dintr-un neam de oameni înstăriţi,
care a fost omorâtă în timpul unei răscoale, deoarece
se credea că are legături cu diavolul. Odată omorâtă,
ea a renăscut ca strigoi. De atunci ea tot încearcă să îşi
sporească influenţa la conacul familiei Moscu. Față de
„La hanul lui Mânjoală”, unde nu se insistă pe portretul fizic sau moral al Mânjoloaiei, ci doar pe atracţia
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pe care aceasta o exercită, în „Domnişoara Christina”
motivul femeii mefistofelice este mult mai puternic
conturat. Christina este un diavol feminin, însetat după
plăceri trupeşti, care nu caută dragostea, ci caută a
atrage oamenii spre păcat, a-şi spori influenţa în plan
real şi a stăpâni un paradis întunecat, al desfătărilor
trupeşti. Conacul familiei Moscu, la fel ca hanul
Mânjoloaiei, este un punct în care realul se împleteşte
cu fabulosul, un centru care facilitează trecerea Christinei din planul fabulos în planul real. Un element distinctiv, care anunţă prezenţa strigoaicei este mirosul
de violete, un miros care are un efect afrodisiac, ideea
de ispită fiind din nou conturată, prin intermediul imaginilor olfactive. Punctul culminant al poveştii, dar
şi cel în care puterile Christinei ating intensitatea maximă este apariţia ei goală în apartamentul celui asupra
căruia şi-a aruncat farmecele. La vederea ei, judecata
protagonistului se înceţoşează, acesta cade în delir şi
doreşte trupul Christinei, fapt prin care ar fi putut
cădea în robia Christinei. Tabloul lui Bosch prezintă
tentaţia la care e supus protagonistul într-o manieră
mai subtilă decât celelalte două opere. În primul panou
al tripticului, pictorul îşi expune viziunea atât asupra
grădinii Paradisului terestru, cât şi asupra primelor
creaţii ale forţelor divine : animalele şi oamenii. Cele
trei personaje centrate în primul panou al tripticului
sunt Adam, Eva şi Creatorul Însuşi. Prin această scenă
se sugerează crearea femeii, punctul de plecare pentru
următoarele secvenţe ce compun tripticul. De asemenea, se remarcă în primul panou în colţul de jos din
dreapta o baltă de smoală, de fapt o poartă între planul
lumii reale şi cel al lumii fabuloase, de unde iau naştere creaturi tenebroase care urmează să devină obiecte
ale plăcerii trupeşti a omului, idee ilustrată în panoul
central.
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Un alt aspect pe care îl au în comun cele trei
opere este motivul animalelor , particularizat în moduri diferite. În „La hanul lui Mânjoală”, animalele
sunt întruchipări ale farmecelor Mânjoaloaiei, aceasta
utilizându-le cu scopul de a-l urmări pe protagonist pe
parcursul călătoriei lui către viitoarea sa logodnică şi
de a-l conduce înapoi spre han. Aceste animale au o
înfăţişare neobişnuită conferită atât de sclipirea ochilor
asemănători cu cei ai Mânjoloaiei, cât şi de blana în
totalitate neagră. Animalele capătă o poziție, în
aparență nesemnificativă în „Domnişoara Christina”.
Totuşi ele au un rol important în ceea ce priveşte menţinerea vie a puterilor Christinei: ţăranii din satul aflat
în apropierea conacului descoperă că în corpurile puilor de găină morți nu mai există sânge, aşadar ei acuză
că sângele puilor a fost băut de strigoi. În tabloul lui
Bosch animalele sunt fiinţe care împărtăşesc deliciul
carnal al împerecherii cu oamenii, ele devenind astfel
doar nişte obiecte ale desfrâului uman. Această perspectivă prezentată în panoul central nu este reluată în
ultima secvenţă a tripticului. Aici omul devine obiectul
propriului desfrâu, fiinţele împerecherii lor fiind cele
care îi domină şi care îi torturează. Astfel Bosch sugerează că umanitatea, căzută în mod iremediabil în
păcat , este supusă torturilor sadice de obiectele plăcerii lor.
Focul este un element prin care acţiunea ia
sfârşit în toate cele trei creaţii. În „La hanul lui
Mânjoală” şi în „Domnişoara Christina” focul este un
element care simbolizează izbânda forțelor binelui în
faţa forţelor malefice. Prin arderea hanului, respectiv
a conacului, locurile acestea se purifică, prezenţele demonice sunt alungate, iar poarta dintre planul real şi

Domnişoara Christina (2013)
Regia: Alexandru Maftei - www.imdb.com
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cel fabulos este închisă. Însă, în pictura lui Bosch,
focul are o interpretare primordială: de a distruge. Pe
fundalul scenei torturilor macabre la care sunt supuşi
oamenii în Infern, se remarcă, în panoul central, construcţiile organice mistuite de flăcări. Formele acestor
structuri simbolizează însuşi păcatul şi desfrâul omenirii, acestea reprezintă nişte monumente ale orgiilor
în panoul central, care, în secvenţa a treia, sunt cu„Amintri din copilărie” - Ion Creangă

prinse de flăcări, pedeapsa divină aruncând în uitare
orice urmă de monument al desfrâului prin intermediul
focului.
Conchizând, operele „La hanul lui Mânjoală”,
„Domnişoara Christina” şi „Grădina Deliciilor” aparțin artei fantastice, îmbinând temele tentaţiei, neputinţei umane în faţa ispitelor carnale, pedepsei şi
purificării prin intermediul întrepătrunderii planului
real cu cel fabulos.

,,Trei feţe” - Lucian Blaga
tabloul ,,Trei fraţi” - Nicolae Tonitza

În opera ,,Amintiri din copilărie” de Ion
Creangă, cât și în opera ,,Trei fețe” de Lucian Blaga,
copilăria este definită ca o perioadă de inițiere, iar
joaca înfățișează diferite ipostaze și constituie pentru
copil principalul mijloc de exprimare. În creația lui
Tonitza, intitulată ,,Trei frați” sau ,,Copii pictorului”
tema copilului și a copilăriei ocupă un loc proeminent,
atingând valoarea unui simbol. Tema îl frământă, îl
preocupă, îl emoționează, căutând ca nimeni altul
acele note specifice ale copilăriei, cu puritatea, naivitatea și dezorientarea în fața problemelor vieții.
Opera ,,Trei fețe” debutează cu următoarele
două versuri: ,,Copilul râde/Înțelpciunea și iubirea
mea e jocul”. Primul vers înfățișează generalitatea, în
timp ce al doilea, datorită pronumelui posesiv la persoana I ,,mea”, are o subiectivitate evidentă, așadar eul
liric sintetizează la nivel semantic și expresiv jocul ce
întruchipează atât înțelepciunea cât și iubirea copilului. În ,,Amintiri din copilărie”, motivul jocului este
interpretat într-o manieră complexă. În rememorările
autorului, jocul este reprezentat în mare parte de naivitate, distracție, amuzament, libertate, dar se
regăsește și înțelepciunea mai ales în momentul în care
Nică își recunoaște greșeala și încearcă să se revanșeze
persoanelor cărora le-a greșit, fiind conștient că este
cel mai mare dintre frați, iar responsabilitățile cele mai
mari cad pe umerii săi. Dar și iubirea se regăsește în
opera lui Creangă, o iubire nevinovată, specifică vârstei: este îndrăgostit de Smărăndița popei și datorită ei
se apucă serios de învățat. În opera lui Tonitza, chiar
dacă sunt mici, copiii din pânzele lui nu sunt insensibili sau indiferenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul
lor. Sentimentele de bucurie, de amărăciune, de nedumerire ce se citesc pe chipurile lor, reprezintă, de fapt,
tot atâtea stări sufletești de care nici măcar cei mici nu
sunt în vreun fel scutiți.
În opera ,,Trei fețe”, se continuă șirul
existenței, eul liric ghidându-se după același tipar.
Acum însă, sugerează perioada de mijloc a vieții,
anume tinerețea. Aceasta este asociată cu iubirea, văzută ca fiind o înglobare a jocului și a înțelepciunii.
Iubind, fiecare dintre noi are dreptul să se joace, acest
lucru îl regăsim și în opera ,,Amintiri din copilărie”,
precum și înțelepciunea, dar ambele într-o manieră cât
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se poate de discretă. Opera ,,Copiii pictorului”
înfățișează gingășia, sensibilitatea acestora, legătura
strânsă a sufletelor lor și atitudinea ocrotitoare a fetiței
mai mari, Catinca, în preajma fraților mai mici. Chipurile suave și inocente sunt pictate în tonalități calde
și proaspete, la care tușele cafenii ale fundalului, în
care se identifică un vas cu flori, vin să reîntrăgescă
și mai mult imaginea, punând și mai mult în evidență
puritatea copiilor.
Ca ultimă perioadă din viață, bătrânețea este
asociată cu înțelepciunea, în opera ,,Trei fețe” aceasta

este fuziunea iubirii și a jocului. La vârsta maturității,
înțelepciunea este calitatea predominantă, însă omul continuă să iubească și să se joace. Acestea sunt filtrate, însă,

Nicolae Tonitza - Trei frați (Copiii pictorului)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Tonitza
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prin capacitatea superioară de a înțelege și de a judeca lucrurile. În ,,Amintiri din copilărie” bătrânețea nu este ilustrată, însă relatarea se face din perspectiva omului matur,
care retrăiește cu nostalgie bucuria simțită în momentul
în care se juca și tumultul de sentimente provocate de iubire. În opera ,,Trei frați” tipul de copil care s-a contu-
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rat în viziunea pictorului este rezultatul propriei lui
experiențe părintești și al concepții sale personale
despre lume și viață.
Elementul dinstinctiv în portretistica copiilor
lui Tonitza îl constituie ochii: rotunzi și catifelați,
afundați în basmul vârstei, istoviți, triști sau mirați,
ochi care nu înţeleg nimic. Ochilor li se alătură buzele încremenite, Tonitza reușind astfel să creeze
mici detalii ale unui imens univers psihologic. În
același timp, modestia traiului acestora nu aduce
vreun tragism pe chipurile copiilor. Acestea sunt integrate într-o atmosferă lirică inspirată de tonurile de
culoare folosite, de țesăturile îmbrăcăminții și de covoarele țărănești din fundal.

„La hanul lui Mânjoală” - I.L. Caragiale
,,Lostriţa” - Vasile Voiculescu
filmul „Lebăda neagră”

Ioana Ciorăscu

În operele: „La hanul lui Mânjoală” de Ion
Luca Caragiale, ,,Lostriţa” de V. Voiculescu şi filmul
„Lebăda neagră” regizat de D. Aronofsky sunt aduse
în prim plan diferite umbre ale fantasticului, nuanţate
în funcţie de transformările metafizice ale personajelor
principale.Precum şi în viaţa reală, sunt conturate şi
exploatate sentimente puternice, dar înşelatoare, existente, dar înceţoşate, clare dar imprevizibile.
Cu toate că în „La Hanul lui Mânjoală” şi „Lebăda neagră” fantasticul este bazat pe o tensiune intensă între planul real şi cel fantastic, iar în „Lostriţa”
acesta este prezentat discret încă din primele rânduri
ale operei, în toate trei, sentimentele fragile ale fiinţei
umane sunt agitate ca într-un carusel înflacărat de
emoţii.
În spatele măştii unei simple balerine se află
un personaj controversat. A fi balerină implică sacrificii, muncă, nu numai talent, chiar dacă nu se poate
ajunge la perfecţiune. Ei bine, pentru Nina, a fi balerină înseamnă mai mult, înseamnă depăşirea limitei
umane şi anume atingerea perfecţiunii. Nina intră cu
uşurintă în pielea delicatei şi graţioasei lebede albe,
dar se izbeşte de propria identitate la încercarea de a o
interpreta lebăda neagră, care are o putere tainică. În
încercarea disperată a Ninei de a o interpreta perfect
lebăda neagră, reuşeste să intre în contact cu întruchiparea demonică a reginei lebedelor. La un moment dat,
Nina, ca majoritatea artiştilor, ajunge în punctul decisiv în care corpul nu îi mai aparţine, iar sufletul îi este
captiv, devenind o fiinţă goală pe dinăuntru, dar spectaculoasă şi plină de viată la exterior.
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Black Swan (2010) - Regia: Darren Aronofsky
www.imdb.com
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În viaţa personală a Ninei se reflectă personajul negru, tulburător pe care îl interpretează ca balerină: lebăda neagră.
Uşor uşor, linia fină dintre realitate şi fantastic
se estompează progresiv, pe masură ce lebăda neagră
o posedă tot mai mult, făcând loc unei falii subţiri în
care Nina este captivă până când procesul o va cuprinde complet.
În opera „La Hanul lui Mânjoala” fantasticul
este menţinut de ambiguitatea acţiunilor care nu pot fi
complet inteligibile nici în plan real, nici în plan fantastic.
În cele trei opere există sentimentul de deţinere
al controlului, de posesivitate, sentiment care se
dovdeşte ireal pentru personajele principale. Fănică îşi
imaginează că o cucereşte pe Mânjoloaia prin masculinitatea sa, când de fapt cade victima farmecelor Mânjoloaiei. Aliman crede că el este pe urmele Lostriţei,
când de fapt aceasta îşi foloseşte puterile supraumane
pentru „a-l prinde în plasă”. Nina consideră că ea este
cea care o interpretează pe Labăda neagră, că ea deţine
controlul, dar se dovedeşte că Lebăda neagră îşi exercita puterile întunecate atât de mult asupra Ninei, încat
devin una şi aceeaşi persoană în urma evenimentului
decisiv: Lacul Lebedelor.
În toate cele trei opere, personajele principale
sunt epuizate de luptele în plan psihologic, ajungând

la reacţii depresive. Aliman se închide în el şi suferă
îngrozitor după pierderea Lostriţei. Fănică o vede pe
Mânjoloaia în alte fiinţe, se gândeşte la ea neîncetat.
Nina are halucinaţii cu privire la transformările petrecute cu corpul său pe care doar ea şi mama ei le văd.
Ca şi în viaţa reală, în opere, fiinţa umană reprezintă un complex de sentimente şi stări care este influenţat cu uşurinţă de factori explicabili, dar şi
indescifrabili.
Modurile în care sentimentele sunt expuse sunt
diferite de la o operă la alta. Prin film, personajul este
mai expresiv, elementele importante sunt bine conturate prin imagini, decor şi muzică.
De exemplu, folosirea oglinzilor şi a imaginilor reflectate: ele sunt deşarte. Imaginea oglindită a
Ninei are propria voinţă. Acest alter ego prinde viaţă
şi acţionează în afara controlului Ninei, care nu îşi mai
poate stăpâni conştient nici corpul, nici sufletul.
Pe când, în celelalte două opere sentimentele
sunt conturate prin naraţiunea plină de elemente fantastice şi descrierea elementelor reale transpuse fantastic. În Lostriţa, ca şi în Lebăda neagră, personajul
moare tragic, dar din motive aparent diferite faţă de
personajul din „La hanul lui Mânjoală”care este salvat
la timp. [...]
Aceste opere aparţin prin excelenţă acestei categorii estetice: fantasticul, datorită apariţiei elementelor şi stărilor fantastice plasate strategic în lumea şi
fiinţa umană.

Filmul „Maleficent”, lansat pe 28 martie 2014,
cu Angelina Jolie în rolul principal, descrie povestea
lui Maleficent, zâna protectoare a tărâmului Moors, un
regat al creaturilor magice. Aceasta, după cum spune
povestea originală, este ursitoarea rea ce a blestemato pe fiica regelui Stefan. Ei bine, filmul regizat de
Robert Stromberg ilustrează, de data aceasta, povestea
din spatele personajului negativ.
Maleficent, fiind la început o zâna bună ce nu
dorea să facă rău oamenilor din celălalt regat, chiar se
împrieteneşte cu Stefan, pe care ajunge să îl ierte pentru lipsa îndelungată. Exact ca şi în „Lostriţa”, de
Vasile Voiculescu, personajul principal se îndrăgosteşte orbeşte de persoana care, într-un final, ajunge săi trădeze încrederea. Ştiu că acum sar direct la final,
dar Lostriţa, cea de care Aliman era îndrăgostit, îl vrăjeşte şi la final îl trădează. În „Maleficent”, de data
aceasta, zâna noastră cade în plasa unui om, acela fiind
Stefan care îi taie aripile pentru a i le duce regelui din
acea vreme. Motivul, Stefan dorea tronul, iar regele îl
promisese celui ce o va putea învinge pe Maleficent.
Lui Stefan i s-a ivit ocazia şi a luat-o. După un mo-

ment de slăbiciune, Maleficent se ridică de jos, plină
de ură și sete de răzbunare ca şi în „Domnişoara Christina” de Mircea Eliade, rănită de bărbatul iubit, aceasta
decide să devină malefică şi să transforme The Moors
într-un loc întunecat în care până şi creaturile magice
erau speriate. Cam atât de spus pe această temă aşa că
voi aborda alta.
Tema fantasticului este prezentă în cele trei
opere de la bun început, dar nu în toate la fel de evidentă. În „Lostriţa” începe cu legenda lostriţei ce este
întruchipare necuratului, în „Domnişoara Christina”,
cu sentimentele stranii ale lui Egor si ale domnului
Nazarie si, bineînţeles, cu comportamentul doamnei
Moscu, iar în „Maleficent”, cu tărâmul Moors. Dacă
în filmul ales de mine fantasticul este ceva obişnuit,
pe care îl vedem din primele minute, în celelalte două
opere literare, acesta pătrunde încet încet în poveste,
deschizând o falie subţire prin care se strecoară. Este
adevărat, în cele două opere, pătrunderea fantasticului
în realitate este asimilată cu pătrunderea râului și al
groazei. În „Domnişoara Christina”, odată cu simţirea
paşilor pe hol, cu comportamentul doamnei Moscu, cu
perfecţiunea ca de păpuşă a Siminei si, într-un final,
cu apariţia Christinei, nu numai ca poarta dintre real
si fantastic se deschide cu zgomot, dar în acelaşi timp,
pe ea se strecoară frica, spaima ce intră până în oasele
personajelor. În „Maleficent”, nu numai ca aceasta
poarta este deschisă de la bun început, ci nici nu se
mai tine cont de ea. Tot ce este fantastic este real. To-

,,Domnişoara Christina” - Mircea Eliade
,,Lostriţa” - Vasile Voiculescu
filmul „Maleficent”
Ana Maria Ifrim
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tuşi, din momentul în care Stefan o trădează și îi taie
aripile, răul iese de pe acea poartă, făcând-o pe
Maleficent să folosească aceasta putere, cea a răului
și să îşi dorească răzbunare. În opera lui Vasile Voiculescu, setea de răzbunare apare târziu, în timpul nunții,
după ce și lostriţa și Ileana au dispărut din peisaj, dar
după ce lostriţa malefică s-a reîntors. Aliman, ce până
atunci era fără vlagă, dintr-o dată se trezeşte, parcă,
din acea transă și ne dăm seama de acest lucru din faptul că a strigat, atunci când a auzit ca lostriţa a ieşit la
mal, „Azi nu mai scapă!” În „Domnişoara Christina”,
Egor se trezeşte de asemenea târziu din transa strigoiului, repetând, pentru aceasta si pentru sine, cuvintele
„Eşti moarta!” [...]
În Maleficent, binele învinge fără ca Aurora,
Maleficent, Diaval sau alte personaje importante să
moară. Ei bine, cu excepţia regelui Stefan, dar el era
personajul negativ aşa ca el trebuia să moară. Oricum,
ce voiam să spun este că, aici, binele învinge răul fără
daune colaterale în tabăra „luminii”. În a doua operă,
„Domnişoara Christina”, de asemenea, binele câştigă,
Egor alegând să lupte pentru iubirea sa adevărată, nu
pentru falsa impresie a iubirii pe care i-o oferea
Christina. Diferenţa între cele două este faptul ca
Sanda, persoana pentru care lupta Egor, moare şi deşi
binele a învins, nu a reuşit să salveze una dintre cele
mai importante personaje ale poveştii. Ştiţi cum se
spune, uneori, dragostea nu este de ajuns pentru a
salva o persoana. În final, în cea de-a treia opera, binele pierde, Aliman cazând in plasa lostriţei şi murind.
Ceea ce vreau sa spun este că există trei moduri de a
încheia o poveste, iar faptul ca cele trei opere au avut
sfârşituri diferite a fost unul dintre principalele motive
pentru care am ales sa compar aceste trei opere.
Aș dori să mai menţionez un lucru pe care
l-am sesizat în cele trei opere există un obiect magic.
În „Maleficent”, aripile sunt cele care o fac pe Maleficent să fie buna şi o dată cu pierderea lor, acestea
devin motiv de răzbunare. Le putem numi „mărul discordiei” din filmul nostru. În „Domnişoara Christina”,
obiectul magic este portretul acesteia care îi asigură în
permanenţă posibilitatea de a trece din lumea de dincolo în realitate. În „Lostriţa”, obiectul este lostriţa fermecată de lemn pe care Aliman o foloseşte pentru a
aduce lostriţa originală înapoi, sau cel puţin pentru ai păcăli pe localnici că aceasta s-a întors. Aceste trei
obiecte pot fi folosite şi ca talismane, dacă le putem
numi aşa, în cele trei opere, folosite pentru invocarea
magiei negre şi a răului.
Aceste opere, prin diversitatea şi prin originalitatea lor captivează cititoru şi privitorul, în acea lume
de basm şi îl face să aştepte cu nerăbdare următoarea
scenă sau următorul rând. Acestea fiind spuse, tot ce
îţi rămâne ţie, cititorule, de făcut este sa citeşti cărţile,
să vezi filmul şi să iţi dezvolţi propria părere.
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Maleficent (2014) - Regia: Robert Stromberg
www.imdb.com
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Fantasticul

Bianca Vrânceanu

Orice creație literară sau plastică facilitează
transgresarea către universul ficțional, acesta fiind
rodul imaginației contemplatorului. Forțele răului, ritualurile și miturile sunt puncte de plecare în conturarea unor teme precum fantasticul sau suprarealitatea,
dezbătute în mod original de I. L. Caragiale, Vasile
Voiculescu și Salvador Dali, dar privite din perspective
diferite.
Operele „La hanul lui Mânjoală”, „Lostrița” și
„Metamorfoza lui Narcis” înfățișează fabulosul ca
fiind o cutie a Pandorei, cufundată în mister și
ciudățenie. Primul text captează atenția cititorului întro sferă a neconcludentului, ținând această tensiune
între planul real și cel fantastic, lectorul putând interpreta spusele naratorului după bunul său plac:
Mânjoloaia ar putea fi o femeie îndrăgostită până peste
cap sau poate fi o vrăjitoare care dorește să mai ademenească încă o victimă. Cel de-al doilea text
urmărește etapele plăsmuirii imaginației ca fiind sinonime cu inexplicabilul, cu irealul, cu dorința acerbă de
a afla tainele naturii dezlănțuite: Ileana și mama sa dispar dinadins, fără ca nimeni să fi auzit de ele, cu
excepția lui Aliman. Tabloul dalian oferă privitorului
o simbolistică aparte și trimite către o lume a viselor,
pictorul reinventând mitul lui Narcis care face referire
la o legendă greacă conform căreia un tânăr îndrăgostit
de propria sa imagine moare și este transformat în
floarea ce-i poartă numele.
Personajul lui Caragiale, Fănică, ia contact cu
fantasticul în mod inopinat, atunci când este atras, fără
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Salvador Dalí - Metamorfoza lui Narcis
https://ro.wikipedia.org

voia sa, în mrejele hangiței ce deține puteri malefice.
De fapt, protagonistul trece printr-o probă a inițierii
înainte de logodna sacră, dar este ispitit de prezența
vampirică. Finalul nuvelei dezvăluie desăvârșirea lui
Fănică prin prisma ceremonialului de purificare a trupului, la mânăstire.
Protagonistul lui Voiculescu, Aliman, spre deosebire de Fănică, face parte dintr-o altă categorie de
personaje, reprezentând tipul omului primitiv care
crede în rituri nescrise, în ancestral. Lostrița trimite
către simbolul peștelui dublu, arătându-și atât partea
angelică, cât și pe cea a răului, în sensul în care știma
se metamorfozează în fata necunoscută ce-i devine iubită flăcăului, iar mai apoi îl cheamă în adâncuri.
În tabloul lui Dali, Narcis este înfățișat în trei
ipostaze. În plan îndepărtat, se identifică silueta unui
tânăr, așezat pe un piedestal, care își admiră
frumusețea trupească. Interesant este jocul alb-negru
al spațiului în care este surprins bărbatul, dualismul
non-culorilor sugerând limitele umane: rău și bine, yin
și yang, viață și moarte. În plan apropiat, este înfățișat
corpul aurit al tânărului care se oglindește în apă.
Poziția ghemuită a trupului denotă suferință și totodată
închidere în sine. Titlul picturii reliefează cea de-a
treia ipostază a lui Narcis care, trecut prin procesul
transformării, devine o imagine abstractă a ființei ce
se iubește pe sine. Aceasta este pedepsită cu împietrirea, centrul rațiunii e prefăcut într-un ou perfect din
care răsare narcisa, o esență a sufletului care a dobândit forma ideală.
Așadar, cele trei creații abordează aceeași
temă, fantasmagoria, dar interpretată diferit de fiecare
artist. „La hanul lui Mânjoală” reflectă principiul lui
T. Todorov, „Lostrița” conturează linia irealului concepută de Roger Callois, iar „Metamorfoza lui Narcis”
reprezintă o evadare în lumea suprarealistă, prin jocul
de reflexii, umbre și lumini.
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150 de ani CNUnesc la vârf

Iuliu-Octavian Dragomir

150 de ani… E o vârstă care te emoţionează.
Mai ales pentru o instituţie de educaţie, cum este
C.N.U., 150 de ani reprezintă o vârstă respectabilă.
Ne-am gândit că o astfel de şansă, de a sărbători un
colegiu la un secol şi jumătate de existenţă este o ocazie rară şi că trebuie să facem ceva special. Un colegiu
care mai tot timpul a fost în vârf, merita un semn de
respect din partea generaţiei actuale. Şi atunci, ne-am
făcut planul, ne-am pus rucsacul în spate, şi… la
drum!
Am spus câtorva actuali şi foşti unirişti gândul
meu: să urcăm principalele vârfuri din Carpaţi. Iniţial
am spus 150. Apoi mi-am dat seama că este totuşi prea
mult într-o jumătate de an. Trebuia să facem acest efort
în anul şcolar care coincidea cu împlinirea frumoasei
vârste, şi atunci am decis să facem câte un vârf pentru
fiecare deceniu al Colegiului. Suna mai bine, era mai
rezonabil, dar dacă luam doar primele 15 vârfuri, ca
altitudine, ar fi însemnat să mergem numai în
Meridionali, ori ideea era să urcăm cât mai multe vârfuri, din cât mai multe grupe ale Carpaţilor, cu peisaje
cât mai diverse şi forme de relief cât mai spectaculoase
şi contrastante. Exact aşa cum este şi viaţa unei instituţii, cu suişuri şi coborâşuri, cu perioade mai bune şi
perioade mai puţin bune, cu performanţe excepţionale
sau cu perioade de căutări, dezamăgiri şi regăsiri.
Am plecat mai întâi cu Andra Maftei şi alţi
foşti unirişti în Făgăraş (pe la începutul lunii august,
pe un soare dogoritor) şi am făcut Moldoveanu,
Negoiu şi Viştea. Văi glaciare, căldări impresionante,
custuri, morene: ăsta da relief glaciar! Nu degeaba li
s-a spus Alpii Transilvaniei! Am întrebat-o pe Andra
ce a simţit sus: „De pe vârful Moldoveanu totul pare
posibil. Ajunşi deasupra României, am simţit că putem
atinge cerul dintr-un salt. După mult efort, depus cu
multă voinţă, ne-am putut îndeplini visul. Ne-am simţit mândri că suntem români şi unirişti şi mai ales că
am reuşit să ducem spiritul unirist în vârf.”
Am văzut că se poate şi am mărturisit şi altor
elevi ai Colegiului gândul nostru (era, de acum, al nostru). Au fost receptivi şi asta m-a încurajat. Nu ştiau
cât efort, câtă transpiraţie, câte bătături la picioare vor
face, dar au fost entuziaşti. Şi tineri. Şi frumoşi. Şi dornici să fie în vârf nu doar la figurat, ci şi la propriu.
Cătălin Măric, Răzvan Gâştescu, Bogdan Neagoe,
Lucian Ciobotaru, Andrei Aldea, Mihai Sima, Ştefania
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Vf. Moldoveanu, Munţii Făgăraş

Vf. Negoiu, Munţii Făgăraş

Vf. Curcubăta Mare, Munţii Apuseni

Munţii Apuseni
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Frunză, Cristina Enoiu, Gabriela Grigore, Alexandru
Micu, Viviana Grosu, Mihnea Băcioiu, Alina Dima,
Alexandra Chipăilă, Georgiana Bataragă, Andra
Maftei… şi alţii, până la 150, tot atâţia câţi anii minunatului colegiu care ne-a dat şansa să fim mândri. De
istoria lui. De înaintaşii lui. De succesele lui. De lacrimile impregnate în zidurile lui. De cărămizile lui roşii
care, fiecare în parte, are o poveste de spus.
Am plecat în Apuseni. Pentru carstul minunat,
pe care doar aceşti munţi ţi-l pot oferi. Peşteri, chei,
doline, izbucuri, văi oarbe, lapiezuri, ponoare, avene.
Un şvaiţer săpat de apă în calcare. Şi gheţari subpământeni. Scărişoara. Cel mai mare din lume. Şi coloane bazaltice la Detunatele. Şi Groapa Ruginoasă.
Şi vârful Curcubăta Mare. Şi sate ca din poveşti. Şi
plăcinte. Şi cai care zburdă pe platoul nesfârşit. Liberi!
Nicăieri nu poate fi mai frumos ca aici, iar noi umblăm
ca nişte bezmetici prin toată lumea fără să ne cunoaştem ţara, fără să vrem măcar să o înţelegem şi să o
iubim aşa cum este, fără să ne-o mai ponegrim şi fără
să ne lamentăm întruna că unii şi alţii nu fac ce trebuie.
Apoi schimbăm punctul cardinal. Mergem
spre nord, unde se agaţă harta în cui. Maramureşul. Nu
este real. E doar un vis cu oameni frumoşi, cu un suflet
cât o pâine mare, rotundă, aburindă. Cu porţi care se
deschid spre rai. Cu cimitirul vesel de la Săpânţa în
care şi morţii parcă sunt mai buni. Cu biserici de lemn
care zgârie cerul, fără să-l deranjeze pe Dumnezeu, cu
pajişti nesfârşite şi căpiţe de fân pe care le fotografiază
occidentalii tembeli, paralizaţi de mall-uri şi betoane.
Cu Mocăniţa de pe Valea Vaserului, unde pădurea a
scăpat încă de urâţenia celor care nu vor altceva decât
să se îmbogăţească. Şi cu Pietrosul, cel mai înalt dintre Orientali, maiestuos, imperial, de neclintit, privind
în vale Borşa şi toată Valea Vişeului. Şi a Izei. Şi poate
mănăstirea de la Bârsana. Şi porţile. Negreşit porţile!
Nu plecăm din zonă până nu urcăm şi pe
Heniul Mare, cel mai înalt vârf din Munţii Bârgăului.
Ne-am fi dorit să ajungem şi pe Ineu, al doilea vârf din
Rodnei, dar vremea ne strică planurile. Nu-i nimic, altădată!
E septembrie. Ne bucurăm că începe şcoala
(doar unii!) şi că ne revedem. Dar noi avem un proiect
şi trebuie să-l ducem până la capăt. Iar timpul e scurt.
La peste 2000 m, prima zăpadă poate veni oricând.
Aşa că hotărâm: în primul sfârşit de săptămână (era să
spun weekend, dar m-am abţinut) trebuie să mergem
în Meridionali. Restul mai poate aştepta. Plecăm de
joi (cu învoire!), la Rânca. Facem mai întâi creasta
Parângului, plecând din pasul Urdele, de pe
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Vf. Pietrosul Rodnei, Munţii Rodnei

Vf. Heniul Mare, Munţii Bârgău

Vf. Parângul Mare, Munţii Parâng

Vf. Peleaga, Munţii Retezat
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Transalpina. Oare câţi dintre românii care se laudă că
au fost la Dubai or fi văzut cea mai înaltă şosea din
ţară şi, probabil, din Europa? Nu ne interesează. Ne
interesează doar să ajungem pe Parângul Mare. Lacul
Iezer, izvoarele Lotrului, lacul Gâlcescu, Lacul
Roşiile, Lacul Mândra, izvoarele Jieţului. Din nou relief glaciar, dar mai şters decât în Făgăraş. Şi n-am
ajuns încă în Retezat. Va fi mâine!
Am ajuns pe Parângul Mare în 6 ore. E mult,
dar e foarte cald şi mergem greu şi nu mai avem nici
rezerve de apă. N-am anticipat că o să fie atât de cald
şi mai avem de mers 4 ore până în staţiunea Parâng.
Dar suntem pe al cincilea vârf din Carpaţi şi asta e tot
ce contează. Andra postează pe Facebook şi avem
feedback. Asta ne îmbărbătează. Mai facem câteva
poze şi plecăm. Suntem în întârziere şi a doua zi avem
de urcat Retezatul, dar nu din Parâng, ci de la Râuşor,
aşa că mai avem vreo două ore de mers şi cu maşina.
Ajungem seara, pe la 9, la destinaţie. Suntem
frânţi, dar a doua zi trebuie să urcăm Retezatul. Unii
au bătături. Alţii au probleme cu articulaţiile. Am
rămas doar eu şi Andra. Ni se alătură şi Andrei. Suntem acum trei. Restul abandonează.
A doua zi dimineaţă, la 7:30, plecăm spre
Retezat. Doar noi trei, dar nimic nu ne poate opri.
Ajungem la lacul Ştevia şi de aici începe greul. Cine
a vorbit de grohotişurile din Retezat, a fost sigur pe
aici. Ni se pare nesfârşit drumul spre vârful Retezat,
dar în patru ore de la plecare, suntem sus. Şi lumea se
vede altfel de aici. Ne odihnim puţin şi plecăm mai departe, să vedem spectacolul! Trecem pe lângă rezervaţia ştiinţifică Gemenele şi ajungem pe Bucura I. De
aici, lumea toată ne este la picioare. Iar relieful glaciar
chiar este impresionant! Înţelegem acum că ceea ce
scrie în cărţi nu e poveste! Coborâm în curmătura
Bucurei, facem poze cu Lacul Bucura, cel mai întins
lac glaciar din Carpaţii noştri, apoi traversăm custura
Bucurei, ultimul hop spre Peleaga. În zare se vede vârful, dar noi suntem deja obosiţi, aşa că mergem destul
de încet. Într-o oră şi un pic suntem totuşi pe vârf. La
2509 m. Ne întâlnim cu alţi turişti şi le povestim despre proiectul nostru. Sunt impresionaţi (sau poate ne
consideră nebuni!). Nu avem timp decât de poze, ne
ameninţă şi nişte nori, iar până jos mai avem cinci ore.
Ne va prinde noaptea. De la Cabana Pietrele, mai
avem de mers cam o oră până la Cârnic, iar Andra,
acum descopăr, are o teamă teribilă de urşi, şi trebuie
să-i povestesc despre toţi urşii din Carpaţi şi pe unde
stau ei şi că nu atacă fără rost. Degeaba. Noroc că
zărim o luminiţă. Am ajuns. E 9 seara. Am făcut 13
ore şi jumătate, suntem sfârşiţi, dar ne-am îndeplinit
obiectivul. Andra, care este o „vorbăreaţă” din fire nu
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Lacul Bucura, Retezat

Vf. Bucura, Munţii Bucegi

Munţii Bucegi

Cabana Omu, Munţii Bucegi
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mai scoate niciun sunet. Îmi spune doar că s-a bronzat
pe o parte. Aceeaşi pe care se bronzase şi cu o zi
înainte pe Parâng. Ceilalţi (Mihai, Lucian, Elena) sunt
veseli şi au chef de vorbă. Cred şi eu, doar au stat degeaba toată ziua!
După o pauză de o săptămână, la început de
octombrie, ne hotărâm să facem şi platoul Bucegilor.
Este ultima ascensiune la peste 2000 m şi până acum
toamna a fost blândă cu noi. De-ar rămâne aşa până la
capăt! Urcăm cu telecabina din Buşteni, împărţiţi în
două grupe, suntem mulţi, jos este frig, sunt nori şi
ceaţă, ne temem de ce e mai rău sus, dar… surpriză, e
superb! O mare de nori indescriptibilă, soare strălucitor, linişte, un peisaj minunat. Parcă totul a fost
desenat pentru noi şi trebuie să profităm. Un singur inconvenient: nu vedem nimic jos pentru că plafonul de
nori este sub noi. În două ore suntem pe Bucura, la
2503 m, iar fetele (Cristina, Ştefania, Andra, etc.) se
bucură şi ele de peisaj, fac poze şi acum realizez că
sunt mai puţin mofturoase decât băieţii. Cristina Enoiu
îmi declară: „Am ajuns sus respirând greu, aşa cum
ajungi, de altfel, pe orice vârf, însă oboseala a dispărut
în momentul în care priveam în jur sau în jos şi descopeream un unghi cu totul nou sau din care se putea
vedea lumea altfel. Muntele îţi oferă o perspectivă de
ansamblu, te ridică deasupra celorlalţi şi te încarcă pozitiv. Poate că la 150 de ani de la înfiinţarea liceului,
asta am dobândit cu toţii: o nouă perspectivă şi o nouă
energie pentru proiecte noi şi măreţe, fiind totodată
mândri că am ajuns în vârf şi că nu ne vom opri aici ”.
Ne pozăm cu steagurile pe care le-am purtat
peste tot cu noi şi de aici până la vârful Omu mai sunt
zece minute. Până să ajungem noi, vin şi ceilalţi din
spate aşa că suntem toţi. Vreo 50. Trebuia să fim cu
câţiva mai mulţi, dar… unii au fost ocupaţi
astă-noapte. După ce ne fotografiem, vrem să bem
ceva cald, cabana este închisă însă şi eu le promisesem
la plecare altceva. România mereu surprinzătoare! Dar
frumoasă!
La întoarcere avem timp să admirăm în voie
relieful rezidual cu babe, sfincşi, brâne, colţi, abrupturi
marginale, ceva glaciar şi periglaciar. Se schimbă vremea, începe să bată vântul, iar ceaţa este din ce în ce
mai deasă. Ne mai dă un intermezzo, ca să vedem de
sus crucea de pe Caraiman, cea mai mare din Europa
situată la această altitudine, mare cât istoria neamului
şi cât sufletele eroilor în memoria cărora a fost ridicată
de regina României, care îşi iubea poporul, pesemne,
mai mult decât cei din prezent. Cum or fi cărat toate
materialele de jos? Iar noi nu suntem în stare acum
măcar s-o întreţinem. Aşteptăm să vină 2018, adică
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100 de ani de la Marea Unire, ca să facem ceva! Of!
Mergem spre telecabină să ne întoarcem în
Buşteni, nu e vreme de coborât pe Valea Cerbului sau
pe Jepi, dar suntem mulţumiţi, am mai făcut două vârfuri, în drum mai oprim şi ne pozăm şi cu Sfinxul,
Babele, iar pe la patru suntem jos. Misiune îndeplinită.
La sfârşit de octombrie timpul are încă răbdare
cu noi. Mergem în Ciucaş şi ne propunem să plecăm
din Cheia, pentru a ne întoarce prin pasul Bratocea.
Plouă mărunt toată noaptea şi suntem îngrijoraţi. Grupul este mare, vreo 50 de oameni, unii cam mofturoşi,
alţii neiniţiaţi, alţii mai puţin dormiţi şi peste toate,
vremea asta. Dimineaţa, însă, nu mai plouă. E o ceaţă
deasă din care curge mereu, ne luăm inima în dinţi şi
mergem spre muntele Roşu cu maşina. De-abia de
acolo începe ascensiunea! Pe jos e umed, dar e mai
bine decât ne-am aşteptat şi putem merge spre cabana
Ciucaş. Când ajungem sus, e o ceaţă de nu se vede la
5 metri în faţă. Intrăm, mâncăm ceva şi hotărâm să
urcăm doar cei mai bine pregătiţi, urmând să ne întoarcem de pe vârf pe acelaşi traseu. Am trecut pe
lângă Babele la sfat şi aproape că nu le-am văzut. Nu
putem vedea mare lucru din Tigăi, dar ajungem pe
creastă şi de acolo mai avem cinci minute până pe
vârful Ciucaş. Bate vântul îngrozitor şi pentru prima
dată mi-e teamă cu adevărat pentru că sunt cu 27 de
copii după mine, la doi metri de vârf e prăpastie, iar
muntele nu ne vrea. Stăm jos ca să putem face câteva
poze, vântul ne flutură steagurile înfiorător, am îngheţat bocnă şi suntem speriaţi, dar am reuşit! Coborâm
cât de repede putem, iar la dosul muntelui, vântul se
mai domoleşte şi… minune, până la cabană iese şi soarele. Ne va însoţi, pe vale, până la maşină, vântul nu
mai bate deloc, suntem ca într-o altă lume. Am reuşit
să facem şi Ciucaşul!
Mai avem o ieşire, în Poiana Ruscă şi
Semenic, dar o amânăm pentru sfârşit de noiembrie,
toamna a fost mai blândă decât am sperat, iar la sub
1500 m nu ne e teamă că nu vom ajunge.
Până atunci, mai fac totuşi o ieşire, doar cu
Andra, pe Ceahlău. Am mai fost în vară, dar am pierdut pozele de pe Toaca şi nu putem rata cel mai înalt
munte al Moldovei. Timpul e foarte scurt, aşa că, nu
riscăm să luăm şi pe alţii, plecăm doar amândoi. Până
seara trebuie să ne întoarcem! Şi Dumnezeu ţine cu
noi! E soare, n-au căzut încă toate frunzele, lumina se
scurge ca untdelemnul pe trunchiurile copacilor şi pe
covorul de frunze moarte, iar peisajele sunt ireale. Trecem pe la Lutul Roşu, pe lângă Piatra cu Apă, Poliţa
cu Crini, Detunatele şi suntem sus, pe platou. De aici
se vede toată Moldova! Şi Lacul Izvorul Muntelui. Şi
Toaca. Şi Ocolaşul. Şi Durăul. Mergem pe Toaca, sun-
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tem la 1900 m şi este minunat, deşi bate puţin vântul.
Se vede Panaghia, se vede Cuşma Dorobanţului şi tot
relieful pe conglomerate al Ceahlăului, care-l face atât
de spectaculos. Dar timpul nu mai are răbdare cu noi,
trebuie să coborâm, după o pauză la cabana Dochia,
iar la patru suntem jos. Până acasă mai avem câteva
ore.
A venit în sfârşit timpul pentru Semenic şi
Padeş. Iar meteorologii anunţă o vreme ca de sfârşit
de lume. Cu tot felul de coduri. Nu chiar de viscol, dar
de ploi multe la şes şi ninsori abundente la munte. Stau
cu inima cât un purice, nu dorm toată noaptea dinaintea plecării şi mă gândesc ce-or spune părinţii celor
care merg cu mine (vreo 30). La şase dimineaţa plouă
în Focşani, dar cum trecem Carpaţii, după o zăpadă
frumoasă în pasul Oituz, iese soarele, şi îmi dau seama
încă o dată că Dumnezeu e parte din proiectul nostru
şi că nimic rău nu ni se poate întâmpla. Ajungem seara
la Nădrag, iar a doua zi dimineaţă plecăm spre Padeş,
la 1374 m, cel mai înalt vârf din Poiana Ruscă. E o zăpadă apoasă, nu foarte mare, ceaţa se mai risipeşte spre
vârf, ne mai încălzim puţin la o cabană, şi vârful e al
nostru. Nimic nu ne mai poate sta în cale! Ştefania
Frunză îmi spune: „Ajunşi în vârf, suntem copleşiţi de
sentimente şi senzaţii, pe care nu le-am trăit până
atunci. Pieptul se umple ritmic de aerul curat şi rece.
Auzul percepe propria respiraţie zgomotoasă, accentuând parcă liniştea acestor locuri. Ochii, atenţi mai
ales la paşii fermi şi mărunţi, caută răgaz să poarte spre
suflet frumuseţile acestor locuri. Trăim bucuria şi surprinderea pe care, cred că le-ar simţi cel care şi-a recăpătat vederea. Performanţa noastră îi poate bucura
şi pe cei de acasă”.
Mai avem un singur hop, mergem mâine pe
Semenic, dar orice ar fi, vom ajunge pe vârf! Şi
Semenicul ne primeşte cu multă zăpadă, cum ştie el
mai bine, e ca-n poveştile lui Andersen, iar soarele ne
zâmbeşte prietenos atât de pe Piatra Goznei, cât şi de
pe Semenic.
Am reuşit! Suntem aproape de finalul proiectului şi în unele priviri simt un uşor regret că totul se
termină, dar fiecare sfârşit înseamnă de fapt, un nou
început. Mai avem de împărtăşit celor de acasă ceea
ce am simţit noi pe vârf. Şi să le spunem că am fost
mândri că am putut să-i reprezentăm la înălţime. Pe ei
şi pe cei care vor veni. Dar mai ales pe cei care au fost.
Care au lăsat o dâră şi cărora nu le-a fost ruşine că sunt
unirişti. Şi nici români. În primul rând români!
Suntem pe autostradă, aproape de Sebeş, ne întoarcem spre casă, în maşină e cald şi bine, şi a ieşit
curcubeul…
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Bucureşti, Cărtureşti 2015, lansare volum
„Amprente urbane” de Ionela Violeta Anciu

19 aprilie 2015 este data lansării întâiului
volum de poezii al absolventei Colegiului Național
Unirea Ionela Violeta Anciu, carte care este extrem
de importantă nu numai pentru autoarea ei, ci şi pentru
noi, cei de la „Revista noastră”, pentru că este prima
confirmare în liga superioară, a autorilor de cărţi, a
muncii noastre de a forma şi încuraja intelectuali de
valoare care să aibă puterea de a-şi asuma o carieră
importantă în domeniul literaturii în particular şi al
culturii în general. Evenimentul a avut loc la Librăria
Cărtureşti, un loc pe cât de celebru, pe atât de frumos,
având un public deosebit de divers, onorant şi plăcut.
Prezentarea făcută evenimentului de către cei
ce întreţin blogul oficial al librăriei este revelatorie:
„Parcă nimic nu dezvăluie mai bine trăirile unui individ decât momentele în care le transpune în poezie.
Aproape că simţi ceea ce i se întâmplă, e o lume interioară palpabilă. Fascinantul univers al Ionelei-Violeta
Anciu este surprins în volumul de debut, Amprente urbane, cele care, până la urmă, o compun.
I-a dat acest nume fiindcă defineşte foarte bine
ideea de la care a plecat, de a lăsa ceva în urmă. Ceva
care să nu fie neapărat uitat peste o generaţie, două, ci
să rămână mult timp de acum încolo. Nu ca opera
cuiva, ci ca un mesaj.
O altă pasiune a autoarei este muzica, lucru
care, de altfel, se simte şi în poezia ei. Unele versuri
au o ritmicitate specifică stilului rap, altele surprind
un fel de crez personal, îndemnul acela interior care o
împinge pe autoare să îşi aştearnă gândurile pe hârtie,
sub formă de cuvinte, care să îmbrace paginile în farmecul lor şi să se metamorfozeze într-o carte tocmai
bună să ajungă în mâinile tale, cititorule!
Ionela-Violeta Anciu a absolvit Facultatea de
Ştiinţe Politice. Este pasionată de literatură şi poezie,
dar şi de muzica hip-hop, colaborând cu mai multe
trupe sau artişti pe partea de lirică. Este caracterizată
ca o „combinaţie neaşteptat de omogenă între Ion
Barbu, Timbaland şi Missy Elliot“. Se implică frecvent
în campanii care susţin femeile în diverse sfere ale vieţii private, dar şi sociale şi profesionale. În prezent este
şi director executiv al Clubului Scriitoarelor.”
(http://blog.carturesti.ro/amprente-urbane-volumul-1evolutia/):
Invitaţii au fost la fel de eterogeni ca provenienţă şi ocupaţie, dar poate asta a contribuit la realizarea unei lansări foarte spumoase, pentru că unii
dintre ei au venit cu discursuri pline de amintiri (subsemnata, profesoara de română din liceu a poetei noastre şi, cu modestie, autoarea prefeţei volumului
Amprente urbane), alţii cu discurs angajant pentru
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promovarea scriiturii feminine şi a valorilor contemporane (Erika Ciuică, fondatoare, alături de Ionela
Anciu a Clubului Scriitoarelor), alţii evocând o surprinzătoare antrenoare şi susţinătoare morală a tinerilor artişti, mai ales a cântăreţilor de hip hop, în
persoana aceleaşi Ionela-Violeta Anciu (Cosmin
Stănică, poet, publicist şi artist în muzica underground
ţinând în acest sens un speech prin de umor), iar cele
mai spectaculoase au fost intervenţiile doamnelor şi
domnişoarelor actriţe, care au dat încă o dimensiune
poeziilor, cea scenică, prin lectura artistică, recitarea
sau dramatizarea textului liric (Cristina Art, Vali Pena,
Gabriela Stănică).
Desigur, un moment plin de forţă a fost discursul autoarei, marcant prin forţa caracterului ei sever
şi-n acelaşi timp profund afectiv, dar şi prin mărturisirea de credinţă care a dus la scrierea acestui volum,
proiectat să fie prima parte a unei trilogii, al cărei laitmotiv este evoluţia în marele oraş.
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Pentru semnatara acestor rânduri imaginea Ionelei – elegantă, energică, având, din când în când, ca
în adolescenţă, o sprânceană ridicată autoritar, fiind
înconjurată de un public compus din oameni atât de
drăguţi cum rar mi-a fost dat să văd, toţi adunaţi de
personalitatea ei magnetică ce în poeziile ei se traduce
printr-o uriaşă forţă a sincerităţii şi empatiei, va rămâne ca una din cele mai dragi amintiri şi, în vârtejul
nepăsării cvasigeneralizate pentru lucrul cultural, ca
pe o încurajare nesperată de a mai continua un timp
ceea ce fac.

Cum ai început să scrii versuri?
În poezie m-am regăsit întotdeauna. Încă de
mică îmi plăcea să citesc și îmi plăcea universul poeziei. Versurile mi se par altceva decât proza și mă identific mai mult în ele. Am început să scriu la 14 ani
dintr-o întâmplare, dupã care am început să cochetez
cu versurile. Mi-am dat seama că îmi place și mai mult
și pot să fac asta. Am continuat și în liceu, unde am
început să îmi perfecționez stilul și l-am adaptat la cel
pe care-l am azi și care mă reprezintă întrutotul.
Am fost susținută și asta m-a încurajat foarte
mult, de fosta mea profesoară de română, Daniela
Plăiașu, căreia îi datorez foarte multe și țin să îi
mulțumesc cu fiecare ocazie. Doamna Plăiașu este
coordonatoarea revistei liceului. Se numește „Revista
noastră”, pentru care am scris în 2009, 2010 și chiar
și 2012, când eram la facultate. Chiar dacă pare ceva
banal, o revistă de liceu, totuși aceasta a câștigat mai
multe titluri naționale în domeniu.
Datorită doamnei Plăiașu am ajuns pe calea
asta, să fiu atrasă mai mult de sfera simbolică, de
partea asta mai criptică, pentru că sunt conștientă
că poezia mea nu e pentru toată lumea. Și nu o
spun ca pe o aroganță, ci cât se poate de obiectiv.
Am avut parte și de reacții precum: „cuvinte aleatorii,
puse cumva așa, în versuri?!” Nu, nu sunt aleatorii
deloc! Fiecare cuvânt și fiecare rând are sensul lui.
Trebuie doar să îl descoperi. De asta am ales acest stil
mai criptic, misterios.
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Olimpiada Naţională de Limba Germană Modernă
Focşani 2015
Provocările favorizează creşterea

Pentru că într-adevar provocările favorizează
creşterea, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani a fost
în perioada 20-26 aprilie 2015 gazda Fazei Naţionale
a Olimpiadei de Limba Germană Modernă.
În data de 20 aprilie a avut loc deschiderea oficială a olimpiadei. Cei 192 de elevi participanţi din
clasele IX-XII şi cei 36 de profesori însoţitori au fost
salutaţi în frumoasa sală a teatrului „Maior Gheorghe
Pastia“ de către directorul Colegiului Naţional
„Unirea“, prof. Cornel Noană, viceprimarul MariusEusebiu Iorga, inspectorul şcolar general de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, doamna Vasilica
Zaharia, şi inspectorul pentru limba germană ca limbă
străină din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Sorin
Giurumescu.
Din partea Ambasadei Germaniei a participat
doamna Oana Davidescu în calitate de reprezentantă
a serviciului cultural şi pentru probleme ale minorităţii
germane. În mesajul său, doamna Davidescu a subliniat însemnătatea bunei colaborări în domeniul educaţiei între Republica Federală Germania, reprezentată
în România printr-o serie de instituţii renumite, precum Institutul Goethe, Institutul pentru relaţia cu străinătatea (IfA), Fundaţia Alexander von Humboldt
(AvH), Serviciul German de Schimburi Academice
(DAAD), Serviciul de Schimburi Pedagogice (PAD),
Centrala pentru învăţământ în străinătate (ZfA), precum şi fundaţiile politice germane şi România. Scopul
acestei colaborări este promovarea limbii germane.
La fel ca în anii precedenţi, Ambasada Germaniei a pus la dispoziţie premii sub formă de cărţi. În
total au fost oferite 75 de cărţi participanţilor la manifestarea de decernare a premiilor în data de 26 aprilie
2015 (preluare articol de pe site-ul oficial al Ambasadei Germaniei la Bucureşti).
Din partea Institutului Goethe Bucureşti, reprezentat de doamna Christa Ganterer, Director Departament de Limbă Germană, au fost oferite cărţile
pentru Proba de Proiect.
Olimpiada de Limba Germană Modernă se
distinge de celelalte olimpiade și prin diversitatea şi
complexitatea probelor pe care le conţine. La Faza Naţională a Olimpiadei elevii participă la doua probe: una
individuală, scrisă, şi proba de proiect, în echipă.
Dacă până acum câțiva ani, proba individuală
consta şi în realizarea unei compuneri, care nu valorifica îndeajuns resursele creative şi inteligenţa participanţilor, ci mai mult competenţele lingvistice, în
prezent, punctul de plecare al temelor îl constituie,
adesea, motto-uri care conţin axiome după care poți
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să-ți construieşti viaţa. Abordarea subiectului într-un
mod personal, creativ şi conform cu cerinţa determină
în mod hotărâtor punctajul probei individuale.
Motto-ul de anul acesta a sunat astfel: „Kreativ
mitwirken und zusammen wachsen!“ - Contribuim
creativ şi creştem împreună.
Caracterul de unicitate al olimpiadei constă şi
în organizarea probei de proiect, acolo unde candidaţii
au libertatea de a lucra în echipă, de a-şi exersa competenţele sociale, de a pune în scenă, într-o formă dramatizată originală, mesajul cărţii citite la fața locului.
Sceneta este însoţită de prezentarea afișului care ilustrează, într-un mod artistic şi creativ, simbolurile şi
mesajul cărţii. Atracția numărul unu a olimpiadei este,
deci, pentru toți elevii, proba de proiect. Nimic din
desfășurarea celorlalte olimpiade nu se compară cu
experiența de lucru într-o echipă cu colegi din alte
județe, cunoscuți acolo, pentru a pregăti și desfășura
prezentarea în formă teatrală a cărții citite acolo, la
olimpiadă. Olimpiada de Limba Germană Modernă a
devenit astfel o competiţie apreciată deopotrivă de
elevi, părinţi şi profesori, şi un model râvnit de colegii
profesori de alte specialităţi.
Provocarea pe care şi-a asumat-o Colegiul Naţional „Unirea” Focşani de a organiza aceasta olimpiadă alături de MECS, ISJ Vrancea, Consiliul Local
Focşani şi Goethe Institut Bucureşti, a fost un succes,
concretizat în numeroasele ecouri pozitive de după
olimpiadă. Printre vorbele frumoase adresate organizatorilor, atât de către elevi şi profesorii însoţitori, cât
şi de foruri superioare din ţaraş, ce promovează şi sprijină limba germană, iată câteva:
Deutsche Botschaft Bukarest-Ambasada Germaniei Bucureşti1:
Bärbel An, fost Director Departament de Limba Germana din cadrul Goethe Institut Bucureşti:
„Das habt ihr wieder toll gemacht, ein dickes Lob an
alle, Schüler, Lehrer und natürlich an das Organisationsteam”- „Din nou aţi făcut totul minunat, laude
tuturor, elevilor, profesorilor şi desigur organizatorilor.” Monica Mitea: „Noi mulţumim pentru tot ceea
ce a fost acolo. Merg de 20 de ani ca însoţitor la olimpiade şi, dacă ar fi să fac o ierarhie (cu riscul de a supăra alţi organizatori), aş acorda olimpiadei de la
Focşani premiul I. Dar cred că cel mai important element pentru bunul mers al lucrurilor a fost căldura
dumneavoastră sufletească.”
Doamna Christa Ganterer, Director Departament de Limbă Germană în cadrul Goethe Institut Bucureşti: „Danke für Ihre Gastfreundschaft!” - „Mulţumesc pentru ospitalitatea dvs.!”

Un articol2 ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien - Ziarul în limba germană din
România, ce apare la Sibiu) despre olimpiada de germană de la Focşani:
„Elevi, profesori însoţitori şi evaluatori au
fost entuziasmaţi. Focşani, micul oraş din sud-estul
României, a fost în perioada 20-26.04.2015, locul în
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care s-a desfăşurat ONLGM. Gazda a fost CNU, al
cărui director, prof.Cornel Noană, s-a declarat pregătit să se îngrijească de o desfăşurare ireproşabilă a
concursului, cât şi de binele tuturor participanţilor,
elevilor, profesorilor însoţitori şi comisiei de evaluare.
[…]Ospitalitatea gazdelor a depaşit toate aşteptările
noastre. O excursie la Focul Viu de la Andreiaşu, primirea caldă într-o şcoală mică de ţară…, vestitul vin
de Odobeşti, …ne-au transpus pentru câteva minute
într-o lume de basm, la care noi, locuitorii marilor
oraşe, putem din păcate doar visa.”

Dieter Jaeschke, ZfA Bukarest - Consultant de
specialitate, Centrala Germană pentru Activitate Şcolară în Străinătate, în cadrul Ambasadei Germaniei la
Bucureşti: “Gratuliere dem ganzen Organisationsteam! Bravo für CNU, eine schöne und eindrucksvolle Schule!” - Felicitări echipei organizatorilor!
Bravo CNU, o şcoală frumoasă şi impresionantă!”

Olimpiada Naţională de Limba Germană Modernă a fost, anul acesta, una de excepţie pentru lotul
care a reprezentat judeţul Vrancea, elevii fiind pregătiţi
de doamna profesor de limba germană, Pogan Laura
Iulia. Format din zece elevi ai Colegiului Naţional
“Unirea”, lotul a obţinut tot atâtea premii. Per total,
elevii CNU au obţinut trei premii I, trei premii II şi
patru menţiuni, ceea ce a făcut ca rezultatele din acest
an să fie cele mai bune obţinute vreodată de Vrancea
la limba germană. Iată rezultatele individuale ale elevilor:
Premiul I - Valentina Tănase, clasa a XII, B1;
Anca Suliman, clasa a XI-a, B2;
Premiul al II-lea - Răzvan Gabriel Fudulică,
clasa a X-a, A2; Laura Teodora Loghin, clasa a XII-a,
B2
Menţiuni: Gabriela Hurmuz, clasa a IX-a, A2;
Ioana Alexandra Herghelegiu, clasa a IX-a, A2 şi
Maria Beatrice Alexandrescu, clasa a XII-a, C1.
La proiecte, a obţinut premiul I echipajul din
care a făcut parte şi Răzvan Gabriel Fudulică, premiul
al II-lea echipajul care a avut-o în componenţă pe Gabriela Hurmuz, iar menţiune echipajul din care a făcut
parte şi Amira Amalia Giuclea.
Festivitatea de premiere a avut loc pe 26 aprilie
în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Unirea”
Focşani. Premierea a fost realizată de inspectorul
MECŞ, Sorin Giurumescu, care a îndeplinit şi funcţia
de preşedinte al comisiei centrale.
Toţi elevii premiaţi la Olimpiada Naţională de
Limba Germană Modernă, atât la probele individuale
cât şi la proba de proiect, vor primi o bursă de studiu
de o lună în Germania, în anul şcolar viitor, bursa fiind
oferită de PAD - Agenţia Naţională a Republicii Federale Germania pentru Programe Europene Şcolare.
Astfel de burse oferă şansa unică de a cunoaşte
într-un mod autentic Germania, reprezentând o
experiență deosebită și utilă pentru viitor. Elevii vor
lua parte la cursuri de limba germană, cât şi de cultură
şi civilizaţie germană.
În concluzie se poate spune că Olimpiada de
Limba Germană Modernă se vrea a fi nu numai o re-
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compensă a succesului învăţării tradiționale, idee promovată la alte olimpiade, ci şi o confruntare cu propriul sistem de valori, o exersare a spiritului de echipă,
a responsabilităţii, a corectitudinii, a libertăţii de a lua
decizii şi de a accepta şi alte opinii, contribuind la
„creşterea” adolescenților pentru provocările vieții actuale.
Provocările favorizează creșterea. Provocările
sunt parte integrantă a vieţii de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Căutând şi găsind soluţii pentru a le rezolva,
pentru a le depăşi, „creştem”, devenim mai buni în domeniul în care activăm.
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Iar Colegiul Naţional „Unirea” a acceptat
această provocare frumoasă numită Olimpiada Naţională de Limba Germană Modernă şi multumeşte tuturor celor care s-au implicat şi au ajutat la buna
desfăşurare a lucrurilor şi mai ales Consiliului Local
și Primăriei Municipiului Focşani.
http://www.bukarest.diplo.de/Vertretung/bukarest/ro/se
iten/00/seite__focsani2015.html
2
http://www.adz.ro/lokales/artikel-lokales/artikel/schueler-begleitlehrer-und-bewerter-waren-begeistert/
1

Et in Arcadia ego

Gheorghe Moldoveanu

Parafrazând inscripţia pe care Nicolas Poussin
o punea vestitului său tablou Păstorii Arcadiei şi care
a devenit celebră pentru modul poetic de a face trimitere la un tărâm de basm, păstrat în nostalgia unui vis,
voi spune Şi eu am fost elev la Unirea. Nu ridicând
Unirea la rang de simbol, ci folosind valoarea de simbol a Colegiului Naţional „Unirea“ din Focşani, cu
toate numele pe care le-a purtat de-a lungul timpului
(gimnaziu, liceu, şcoală medie, colegiu naţional), de
port-drapel al învăţământului, al culturii, al spiritualităţii româneşti.
E în firescul lucrurilor ca, la aniversarea celor
150 de ani de la înfiinţare, bilanţul să fie bogat. Las în
seama celor cu temeinică documentare să o facă şi sînt
sigur că vor avea multe de spus. Eu vreau doar să spun
cât de mândru m-am simţit ca participant la sărbătoarea centenarului liceului, cât de ameţitoare era înălţimea la care mă ridicau cei ce se succedau la tribuna
manifestării, nume unele mai sonore decât altele, reprezentative pentru cele mai diverse profesii şi domenii, şi am simţit, la modul concret, sensul afirmaţiei că
prezenţa printre stele, simpla atingere a pulberii stelare
transfigurează realitatea, înnobilând-o. Patosul, bucuria cu care vorbeau despre şcoala care îi formase, nu
numai prin activităţile înscrise în orar, ci prin numeroase altele, înscrise în programul Societăţii literare a
elevilor, înfiinţată acum aproape 120 de ani, devenită
ulterior Societatea literară „Grigore Alexandrescu“,
conferinţe publice ale profesorilor şi ale elevilor, participarea la evenimente importante din viaţa urbei şi a
ţării, înfiinţarea uneia dintre cele mai prestigioase reviste şcolare, Revista noastră.
Începător în activitatea de cercetare, îmi pregătisem o comunicare despre una dintre figurile luminoase ale liceului, profesorul şi directorul Dimitrie F.
Caianu1, autor al unor merituoase lucrări privind limba
şi literatura română şi pedagogia, dar şi al unei istorii
a Focşanilor, despre a cărei valoare vorbeşte faptul că
a primit premiul Academiei Române (e surprinzător şi
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regretabil faptul că numele lui nu figurează printre personalităţile citate în enciclopedia Focşanilor de pe internet!). Era a doua mare personalitatea a Focşanilor
cu care făcusem cunoştinţă după cea a profesorului Ion
Diaconu.
În prima vacanţă din studenţie am fost rugat de
domnul profesor Gavril Istrate, decanul Facultăţii de
Filologie din Iaşi, să transmit o scrisoare domnului Ion
Diaconu, fost profesor la Liceul „Unirea“, şi mă simţeam foarte mândru de însărcinarea primită, fără să îmi
pun atunci întrebarea de ce scrisoarea nu fusese trimisă
prin poştă, ci „prin bunăvoinţă“, cum scria în josul plicului, cu o grafie foarte îngrijită. La soneria de la intrare era precizat numele locatarului: Profesor Ion
Diaconu, directorul revistei Ethnos. Domnul Ion Diaconu nu mai era însă profesor, iar revista Ethnos încetase de mult să mai apară. Susţinător al cruciadei
împotriva bolşevismului, cum era numit în revistă războiul împotriva Rusiei Sovietice, revista nu şi-ar fi
putut continua activitatea în condiţiile de după război,
dar ea încetase să mai apară încă din 1943, când apărea
ultimul număr. Plicul nu era închis, era şi cred că este
încă în uzanţă neînchiderea plicului trimis „prin bunăvoinţă“, dar mi-am stăpânit curiozitatea şi nu am citit
mesajul. Aveam să aflu ulterior că decanul facultăţii
din Iaşi făcea mari eforturi pentru întregirea colectivului de cadre didactice, al cărui număr scăzuse dramatic după reforma învăţământului din 1948, iar
domnul Ion Diaconu, recomandat de studiile publicate2, era solicitat pentru ocuparea catedrei de folclor.
Din păcate demersul nu a avut succes, dar vizita făcută
a avut o foarte puternică impresie asupra mea. M-a primit în bibliotecă, cea mai bogată bibliotecă particulară
pe care o văzusem pâ-nă atunci, şi şi-a ce-rut scuze
pentru temperatura din încăperea neîncălzi-tă. După
ce a citit scrisoarea, s-a mulţumit să spună doar un da
scurt. Văzându-mă interesat de bibliotecă, m-a plimbat
printre rafturile cu cărţi, vorbindu-mi despre ele, multe
cu autograf, despre autorii lor, cu unii aflându-se în le-

107

CALENDAR CNU

gătură prin corespondenţă. Era primul meu festin intelectual într-o bibliotecă, sub patronajul unui ghid îndrăgostit şi stăpânit de lumea în care ne aflam.
Nota comună a celor două mari personalităţi
era credinţa în ceea ce făceau, condiţie sine qua non a
profesiei de dascăl. Era credinţa pe care şcoala le-o inoculase, minunat prinsă în cuvinte de Spiru Haret, căruia i se datoreşte modernizarea învăţământului
românesc: „Cea dintâi datorie a şcolii, care trece
înaintea oricărei alteia, este de a forma buni cetăţeni,
şi cea dintâi condiţie pentru a fi cineva bun cetăţean
este de a-şi iubi ţara fără rezerve şi de a avea încredere
nemărginită în viitorul ei“. Nu este deloc întâmplătoare încheierea de la Cuvânt înainte pe care profesorul D. Papadopol îl semna în primul număr al Revistei
noastre, amintind îndemnul lui Barbu-Delavrancea:
„«Tinerime! Aveţi o mare datorie. Ca să puteţi fi liberi
trebuie să aveţi în minte un mare ideal: acela al
neamului românesc». Aceste vorbe ar trebui să rămână
săpate în sufletele tuturor“. Şi sufletele participanţilor
la centenarul liceului erau pline de această chemare.
Nu-mi imaginam atunci că, la rândul meu, voi
vorbi cândva despre bucuria mea de a fi fost elev la
„Unirea“, despre profesorii şi colegii mei şi iată că o
fac. Aparţin unei generaţii de elevi nevoită să se formeze în condiţii dintre cele mai vitrege (1952 – 1955),
ai căror profesori au fost modele de abnegaţie şi dăruire. Mă abţin să menţionez aici numele vreunuia dintre profesori sau al vreunui coleg de teamă să nu le
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maculez amintirea cu vreun cuvânt nepotrivit, de
teamă să nu-i nedreptăţesc pe alţii pe care i-aş putea
trece cu vederea3. Rândurile acestea ar putea fi doar
umbra unui soclu pe care cineva să le ridice statuia binemeritată.4

NOTE BIBLIOGRAFICE:
Preocupări de pedagogie şi ortografie la profesorul focşănean Dimitrie F. Caianu, în „Lucrări ştiinţifice“ ale Institutului Pedagogic Galaţi, vol. al III-lea, 1969.
2
Păstoritul în Vrancea (1930), Folklor din Râmnicu-Sărat
(3 volume, 1933, 1934, 1948), Psihologie şi creaţie populară (1935); pentru teza de doctorat Reflexiuni despre cântecul şi versul popular din 1946 obţinuse premiul
Academiei Române. Ulterior, în 1969, va publica Ţinutul
Vrancei, în 2 volume. Nici numele lui nu figurează în pomenita enciclopedie a Focşanilor.
3
Sper ca în cel mai scurt timp să închei punerea în pagină
a unui text despre profesorii şi colegii mei de la „Unirea“.
4
La împlinirea semicentenarului, V.V. Haneş publica 50 de
ani de la înfiinţarea Liceului „Unirea“, în „Închinare Liceului «Unirea» cu prilejul împlinirii a 50 de ani de viaţă“,
Focşani, 1916.
1

Promoţia 1955 la 30 de ani de la absolvire
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Refacerea legăturilor de suflet cu
românii din spaţiul ex-sovietic
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Proiectului transfrontalier
“Refacerea legăturilor de suflet cu
românii din spațiul ex-sovietic”
inițiat de Asociația Uniriștii cu
finanțarea Departamentului Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni. Proiectul, în care CNU este
partener principal, și-a propus o deschidere către spațiul răsăritean, acolo
unde, vremelnic, frontierele despart
românii de români. Uniriștii sunt primii din județ care au inițiat parteneriate educaționale cu școlile și
comunitățile românești din spațiul
ex-sovietic încă din 2011. Inițiatorii
proiectului, profesorul de istorie
Adrian Atarcicov, alături de
numeroși colegi și elevi uniriști,
și-au propus revigorarea sentimentului național al românilor din afara frontierelor actuale
ale statului român cât și promovarea valorilor comune
europene.
Grupul țintă al proiectului l-a reprezintat inițial
elevii și profesorii basarabeni, urmat apoi de cei din
comunităților românești din regiunea Cernăuți. Acest
efort comun s-a concretizat prin refacerea unor legături de suflet prin acțiuni culturale și educative comune. Cu sprijinul Asociației Uniriștii s-au inițiat și
finanțat, încă din anul 2011, proiecte educaționale comune între elevii și profesorii CNU și colegii lor de la
Liceul Teoretic Gh. Asachi din Chișinău (Republica
Moldova) și Școala Generală din Herța, regiunea
Cernăuți (Ucraina). În toată această perioadă au existat
vizite reciproce și schimburi de experiența la nivelul
profesorilor și elevilor din cele trei instituții de
învățământ. Putem preciza că multe dintre acțiunile
noastre s-au canalizat mai mult pe legătura cu omologii noștri din Basarabia, datorită situației politice stabile din această țară, precum și a deschiderii Moldovei
către instituțiile europene. Finanțarea obținută de la
DPRRP s-a dovedit o bună oportunitate pentru a iniția
noi mijloace de colaborare cu instituții de învățământ
similare, de această dată situate în regiunile locuite de
românii din Ucraina.
Pentru început am solicitat sprijinul Consulatului Românesc de la Cernăuți. Răspunsul a fost
prompt și profesionist, mulțumită implicării echipei
consulare, în special a excelenței sale domnul Ionel
Ivan, ministru consilier la Consulatul General al
României din Cernăuți. Astfel am inițiat o serie de
contacte cu instituții de învățământ cu predare în limba
română din regiunea Cernăuți dar și cu asociații culturale ale românilor de aici. O deschidere extraordinară am găsit la Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți, singura
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instituție de învățământ preuniversitar cu predare în
limba română de la clasele I-XI, oarecum similar
instituției noastre de învățământ. Colectivul de cadre
didactice de aici, în frunte cu domnul director Ivan
Ignat, ne-a propus o colaborare interesantă și, împreună, am trasat o schiță de program și o serie de
activități care s-au materializat pe parcursul anului
2015.
O primă etapă a proiectului s-a desfășurat în
perioada 4-7 iunie 2015 când un grup de cadre didactice și elevi de la Colegiul Național Unirea din
Focșani, dar și parteneri din proiect, a efectuat o vizită
în Cernăuți și Chișinău. Echipa de proiect s-a întâlnit
în clădirea Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți unde ne-am
bucurat de ospitalitatea elevilor și profesorilor
cernăuțeni, în frunte cu dl director Ivan Ignat. Profesorii și elevii uniriști au putut afla de la colegii lor
cernăuțeni particularitățile sistemului de educație din
Ucraina, greutățile prin care trece învățământul cu predare în limba română dar și progresele înregistrate de
aceștia în ultimii ani. Am pășit prin clasele și laboratoarele școlii, prin bibliotecă și cabinetele de limbi
străine, fiind un util schimb de experiență. După vizita
unității școlare ne-am reunit în sala de festivități pentru a creiona următoarele activități comune și modul
în care se va desfășura proiectul în continuare. Cu
acest prilej am făcut și o importantă donație de carte
românească, a colecției și a recentelor numere ale Revistei Noastre, pliante de prezentare ale colegiului nostru.
După amiază am avut onoarea să fim invitații
Consulatului Românesc prin amabilitatea domnului
Ionel Ivan ministru consilier în Consulatul General al
României din Cernăuți, Ucraina. Cu acest prilej ne-am
prezentat scopul și obiectivele proiectului iar
Excelența Sa și-a manifestat tot sprijinul și colaborea,
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alături de personalul consular, pentru a ne îndeplini și
realiza cele propuse. Echipa de proiect a acordat și un
interviu câtre radio Bucovina, precizând scopul și
obiectivele proiectului nostru, menționând faptul că
finanțarea DPRRP face posibilă realizarea în bune
condiții a ceea ce ne-am propus. Seara a fost un bun
prilej pentru o plimbare prin centrul vechi al orașului
și vizitarea Centrului Cultural Românesc Eudoxiu
Hurmuzache, fiind oaspeții domnului președinte
Vasile Tărâțeanu.
În ziua de vineri 5 iunie ne-am deplasat pe traseul Cernăuți – Herța – Hotin și retur. Prima oprire pe
traseu a fost la mânăstirea ortodoxă Boian. Apoi
ne-am continuat drumul spre cetatea Hotin, recent restaurată. Traseul a continuat cu vizitarea orașului Herța
și a școlii românești de aici. Un moment emoționant
l-a constituit și depunerea de flori la bustul marelui
poet național Mihai Eminescu, aflat în centrul orașului
Herța. De aici ne-am îndreptat spre impresionanta mânăstire ortodoxă de la Bănceni. După amaiază am vizitat casa memorială Aron Pumnul, dar și mormântul
acestuia din cimitirul central al orașului. Un reper important al proiectului nostru l-a constituit și întâlnirea
cu prof. Nicolae Costaș care ne-a fost ghid și interpret
în vizitarea Universității și Mitropoliei Românești din
Cernăuți, monument architectural inclus în patrimonial UNESCO. În ziua sâmbătă 6 iunie ne-am luat
rămas bun de la oaspeții noștri cernăuțeni și am pornit
pe traseul Cernăuți - Soroca - Chișinău. După îndeplinirea formalităților vamale ne-am continuat activitățile
proiectului în Republica Moldova. Prima oprire a fost
în orașul Soroca, vizitând cetatea ștefaniană de aici,
recent restaurată. În rep. Moldova am vizitat și alte repere ale spiritualității basarabene, mânăstirile ortodoxe
Curchi și Căpriana.
O altă etapă a proiectului s-a desfășurat în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie. A fost una dintre
cele mai reușite și emoționante întâlniri dintre românii
care vremelnic sunt despărțiți de frontiere. Manifestările au debutat cu primirea delegației de 25 de elevi și
profesori cernăuțeni de către primarul municipiului
Focșani, domnul Decebal Bacinschi. Domnia sa, care
are origini cernăuțene, s-a arătat o gazdă primitoare
oferind o serie de informații cu privire la istoria și cultura Focșaniului. După schimbul de impresii, a urmat
vizita la CNU unde au fost întâmpinați de către directorul colegiului, dl. Cornel Noană și de către inspectorul școlar general adj. dna Lidia Dumbravă. Oaspeții
cernăuțeni, îmbracăți în costume populare specific
Bucovinei, au susținut un program artistic pe scena
sălii de festivități a CNU în aplauzele colegilor lor
uniriști. Programul a inclus și un schimb de experiență
între cele două instituții de învățământ, urmat de vizitarea altor obiective din municipiu: Muzeul Unirii
Principatelor, a Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia și a
Sinagogii evreiești.
Vineri 30 octombrie elevii și profesorii
cernăuțeni, însoțiți de cei uniriști, au vizitat Palatul
Parlamentului unde au fost impresionați de grandoarea
arhitecturală a clădirii. Turul a continuat cu prezentarea altor obiective cultural-istorice din București (Universitatea, Palatul Regal, Muzeul de Istorie, Centrul
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Vechi). Un moment important a fost și vizita noastră
la Ambasada Ucrainei de la București, unde am fost
primiți personal de către Excelența Sa domnul ambasador Teofil Bauer. Acesta și-a exprimat bucuria pentru implemantare proiectul nostru și ne-a asigurat de
tot sprijinul domniei sale. Ziua de sâmbătă a fost dedicată unui tur al Vrancei care a inclus vizitarea mausoleelor Mărășești și Mărăști, a mânăstirii Brazi, a
școlii gimnaziale Simion Mehedinți din Soveja și a
orașului Odobești. Delegația oaspeților cernăuțeni
condusă de dl. Ivan Ignat, directorul Gimnaziului nr.
6 din Cernăuți, având în componența sa 14 cadre didactice, între care și insp. general adj. al regiunii
Cernăuți, și 10 elevi, s-a arătat profund impresionată
de cele văzute, de locurile vizitate dar mai ales de elevii și profesorii vrânceni.
Proiectul a continuat cu noi acțiuni ce s-au
desfășurat în perioada 20-22 noiembrie. În această perioada o delegaţie de profesori unirişti a efectuat o vizită în regiunea Cernăuţi (Ucraina). Ziua de vineri 20
noiembrie a debutat cu primirea delegaţiei focşănene
în sala primăriei Cernăuţi. Aici au fost întâmpinaţi de
către vice-primarul oraşului Cernăuţi, de ministrul delegat pentru educaţie al regiunii Cernăuţi şi de Excelenţa sa doamna Eleonora Moldovan, Consulul
General al României la Cernăuţi.
S-au iniţiat o serie de contacte şi s-au prezentat
rezultatele proiectului Asociaţiei Uniriştii în identificarea şi promovarea valorilor româneşti. Vizita a continuat prin implicarea în activităţi educative şi
culturale alături de elevii şi profesorii români de la
Gimnaziul nr. 6 din Cernăuţi. Aceştia, îmbrăcaţi în
costume populare specifice Bucovinei, au susţinut un
spectacol cu dansuri şi cântece româneşti. În ziua următoare uniriştii s-au deplasat în raionul Storojineţ,
unde se află cea mai mare comunitate de români bucovineni. Aici au fost întâmpinaţi de guvernatorul regiunii şi de protopopul ortodox. În urma discuțiilor și
vizitei la obiectivele din regiune am stabilit câteva dintre mijloacele de colaborare pentru viitorul nostru proiect în regiune. Am fost încredințați de sprijinul
autorităților locale dar mai ales al Bisericii Ortodoxe
din raion. Un moment deosebit a fost vizita la şcoala
românească din Crasna. Aici învaţă peste 500 de elevi
români care sunt îndrumaţi de aproximativ 50 de profesori de aceeaşi naţionalitate. Unirişii au fost primiţi
cu pâine şi sare şi întâmpinaţi de elevi în port autentic
bucovinean. A urmat un moment artistic emoţionant
în cel mai limpede şi curat grai românesc.
Activităţile proiectului au implicat un număr
semnificativ de elevi și profesori din comunitățile reprezentate în proiect cu scopul promovării tradiţiilor,
obiceiurilor, istoriei și spiritualității românești. Totodată acțiunile comune din proiect au reprezentat un
bun prilej de relaționare între elevii și profesorii români. În toate aceste zile, alături de partenerii noștri
din proiect, am realizat o serie de materiale foto-video
de la obiectivele culturale, istorice și religioase pe care
le-am vizitat. Toate aceste materiale vor face parte
dintr-o platformă multimedia și un site în care vor fi
informații, texte ale tuturor celor implicați în proiect,
materiale fotografice și video, lecții interactive, suport
de studiu pentru elevii și profesorii români de peste
graniță.
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Un alt punct atins a fost și implicarea unor parteneri: Colegiul Național Unirea, Biblioteca Județeană
Vrancea, Federația Comunităților Evreiești Vrancea,
Muzeul de Istorie Vrancea, Teatrul Municipal Mr. Gh.
Pastia Focșani. Aceștia ne-au oferit logistica și
susținerea ce au contribuit la buna desfășurare a
activităților proiectului. Implicarea la nivel de contact
și de reprezentativitate a Primăriei Focșani și a Inspectoratului Școlar Vrancea a adus un plus de succes dar
și de vizibilitate. Mai mult am reușit să sensibilizăm
și autoritățile locale din Cernăuți, Primăria și Consiliul
Local, ministerul regional al educației și inspectoratul
școlar din regiune. Reprezentanții acestora ne-au fost
alături și ne-au sprijinit în toate activitățile întreprinse
fiind onorați de colaborarea cu Asociația Uniriștii. Un
punct important l-a constituit realizarea unor contacte
noi cu școli și asociații culturale ale românilor din
Storojinet, Cransa (Ucraina) și Tighina, Tiraspol
(Transnistria, rep. Moldova) pe care îi vom implica
activ în următoarele activități ale proiectului nostru.
De asemenea ne bazăm și pe sprijinul echipei consulare de la Cernăuți, în special a Excelenței sale doamna
Eleonora Moldovan, consul general și a domnului
Ionel Ivan, ministru-consilier, adjunct al şefului de misiune care ne-au susținut în ambițiosul nostru proiect
și ne-au deschis noi oportunități în planificare
activităților proiectului de anul viitor.
Mai mult, am încercat și crearea unui nou mod
de a gândi despre noi înșine. Am constatat că este
vorba în primul rând de schimbarea mentalităţii cu privire la românii aflaţi, vremelnic, dincolo de actualele
frontiere ale statului român. Vizitele noastre în aceste
regiuni ne-au dezvăluit realităţi şi probleme cu care se
confruntă semenii noştri, dar care nu îi deznădăjduiesc
ci îi determină să fie în continuare ataşaţi tradiţiilor şi
spiritualităţii româneşti. De asemenea, aceștia s-au
simțit români adevărați în toate acțiunile noastre
simțind că nu sunt abandonați și implicându-se din tot
sufletul și cu tot ce puteau și aveau disponibil. În al
doilea rând orice sprijin oferit acestora contează, fie
că este vorba de cărţi şi reviste, de manuale şcolare,
fie prin invitarea în ţara noastră a elevilor şi profesorilor din aceste regiuni româneşti pentru a ne cunoaşte
mai bine şi a ne identifica valorile comune.
Constatăm cu tristețe că, la acestă oră, pentru
românii aflați dincolo de actualele frontiere ale României drumul european este incert. De aceea și eforturile
noastre se îndrepta spre dezvoltarea și extinderea parteneriatelor încheiate cu instituțiile de învățământ și
asociațiile românilor de pretutindeni. Chiar invitarea
în România a celor 25 de elevi și profesori cernăuțeni,
pentru majoritatea fiind prima oară, a reprezentat un
factor decisiv în promovarea limbii române, a românismului dar mai ales a legăturilor personale și umane.
Toate aceste lucruri contribuie la o schimbarea a
mentalității românilor cu privire la semenii lor de peste
hotare iar pentru românii de dincolo un prilej de a-și
regăsi originile, de a a-și întâlni frații, de a vorbi în
limba română cu cei care le sunt aproape. Proiectul
nostru a potențat oameni și energii care, sperăm, că
vor contribui activ la succesul acțiunilor noastre viitoare.
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Into the Vortex of Sadness and Darkness –
Al doilea roman marca CNU
CALENDAR CNU

25 noiembrie a.c. marchează un alt eveniment
unic în România, tutelat de CNU – lansarea romanului
„Into the Vortex of Sadness and Darkness” al elevei
de clasa a VIII-a, Iulia Plăiaşu. Scris în limba engleză,
din dorinţa iniţială a Iuliei de a-şi verifica cunoştinţele
în această limbă, romanul de aproape 160 de pagini a
fost editat de un alt coleg unirist, Dragoş Dimoftei,
care se pare că îşi încheie apoteotic cei patru ani de
liceu la Unirea. Dacă acesta este primul proiect literar
al Iuliei, 16 mai 2014 reprezintă data lansării întâiului
roman scris în liceul nostru, „Nu mă lăsa să ştiu”, al
cărui co-autor a fost şi Dragoş; acest roman a fost scris
de către elevii clasei de filologie din promoţia 20122016, îndrumaţi atent de doamna profesoară de limba
română, Daniela Plăiaşu.
Evenimentul găzduit de Sala de festivităţi a liceului a fost unul reuşit din toate punctele de vedere.
Înarmaţi cu multă energie pozitivă, răbdare şi o stăpânire de sine de fier împotriva emoţiilor, Iulia şi Dragoş
au avut grijă ca întreaga lansare să decurgă… ca la
carte.

Chintesenţa evenimentului a fost reprezentată
de cele paisprezece discursuri reuşite ţinute de elevi Roxana Costea şi Ioana Hîngu de la clasa XII-a F, Beatrice Murgu, Elena Munteanu şi Ana Ifrim de la clasa
a IX-a F-, profesori – domnul director Cornel Noană,
doamnele profesoare Luminiţa Ciocîldău,
Liliana
Grigoriu, Liliana Neşu, Daniela Plăiaşu, domnişoara
profesoară Maria Zgăbârdici - şi absolventul CNU
Bogdan Obodariu.
Discursul inaugural a fost al domnului director
Cornel Noană care, între sentimentele sale în ceea ce
priveşte engleza, pe de o parte, şi vampirii care sunt
în centrul cărţii Iuliei Plăiaşu, pe de alta, a reuşit să
prezinte locul acestui eveniment în istoria recentă a liceului.
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Amfitrionul întregii manifestări, Dragoş
Dimoftei, şi-a centrat discursul pe problema inhibării
personale a emoţiilor şi stigmatizarea tulburărilor mintale. Vom reproduce in extenso cuvântul său: „«Into
the Vortex of Sadness and Darkness» este o carte pe
cât de serioasă, pe atât de profundă, chiar dacă a fost
scrisă de un copil. Iulia abordează foarte interesant
problemele lumii moderne în care trăim, anume depresia, alienarea de ceilalţi şi sentimentul singurătăţii,
şi mai mult decât atât, ea încearcă să găsească şi nişte
soluţii pentru aceste probleme, în timp ce are curajul
de a-şi confrunta singură temerile şi anxietăţile, prin
prisma unor personaje ca Nicholas – protagonistul
vampir, care îndeplinesc pentru ea şi un rol cathartic.
Mi se pare esenţial faptul că Iulia a ales să vorbească
despre un subiect aşa sensibil şi important ca depresia.
Ea a creat nişte personaje complexe, care reflectă bine
suferinţa umană şi în care ne putem regăsi uşor cu toţii.
Noi trăim în nişte vremuri în care să vorbim despre
sentimentele noastre este considerat un subiect tabu şi
în care trebuie să ne ascundem constant în spatele unor
măşti sau a unor personaje, pentru că doar aşa putem
spune că nu ne simţim bine; doar prin artă putem
spune ce simţim de fapt şi doar aşa vom fi luaţi în serios şi nu vom fi judecaţi. Spre exemplu, atunci când
ne întâlnim cu cineva, avem automatismul de a zice
„Bună, ce faci?”. Şi la fel de automat ni se răspunde
„Bine, tu ce faci?”. Dar noi chiar ascultăm şi suntem
atenţi la răspuns, sau nici măcar nu-i mai dăm atenţie
pentru că ştim dinainte ce ni se va zice, aşa că trecem
mai departe să vorbim despre altceva? Ce vreau să zic
este că noi chiar suntem bine? Se pare că avem tendinţa de a arunca sentimentele noastre într-un colţ îndepărtat, într-o cutie înconjurată de un stigmat din
cauză că nu mai este „cool” să simţi. În ziua de astăzi,
mulţi oameni apelează la diverse modalităţi ca să-şi
stopeze emoţiile – alcool, droguri, sex – pentru că deja
este normal să fim reci şi distanţi unii cu alţii.
Cartea asta a fost pentru mine o gură de aer
proaspăt într-o lume a suprimării afective. Citind-o şi
recitind-o, am ajuns eu însumi să-mi pun întrebări legate de propria-mi fericire, sau nefericire, de suferinţă,
în timp ce, odată cu personajele cărţii, s-a dezvoltat şi
în mine dorinţa să caut rezolvări la diversele mele probleme existenţiale. Am realizat că dacă vreau să fiu fericit, trebuie eu însumi să fiu un generator de
pozitivitate pentru ceilalţi şi aşa poate se creează un
efect de domino. Totodată, trebuie să comunic cu şi
mă înconjor de oameni reali, nu doar prieteni virtuali
şi mai mult, să trăiesc pentru mine însumi, nu pentru
ceilalţi, şi să învăţ să spun nu lucrurilor pe care nu
vreau să le fac. Bineînţeles că este greu să fac asta
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acum, pentru că sunt în clasa a XII-a şi fiecare profesor
vrea ceva de la mine, însă este alegerea mea dacă
vreau să fac ceva sau nu, în ce cred şi în ce nu cred.
Am ales să mă dedic acestei cărţi şi poate am ales să
nu-mi fac nişte teme la franceză sau altceva, însă faptul că am făcut această alegere mi-a permis să dau
100% din mine unui lucru pe care m-am simţit motivat
să îl fac şi pe care mi-am dorit din tot sufletul să îl fac
foarte bine. Cu siguranţă că noi nu suntem aici ca să
fim nişte marionete pentru liceul ăsta, deci ar trebui să
învăţăm să gândim singuri, pentru noi. Ce cred eu că
profesorii îşi doresc să vadă în elevi este pasiune pură,
care se trage din integritate şi din a şti cine eşti şi ce
vrei să faci. Eu sunt aici, vreau să fiu fericit şi ştiu cum
să obţin starea asta. De asta scriu, de asta citesc, de
asta comunic cu oamenii şi de asta încerc să-mi formez
un discurs social care poate inspiră măcar o persoană.
Toată această poliloghie poate fi rezumată în două cuvinte: inteligenţă emoţională. Consider că este important să acordăm o mai mare atenţie acestui tip de
inteligenţă, pentru că noi, ca oameni, suntem conduşi,
în primul rând, de instincte, impulsuri şi emoţii, oricât
de mult am încerca noi să le evităm. Tocmai din acest
motiv trebuie să învăţăm să le folosim în ajutorul nostru, să ne alimentăm din sistemul acesta al nostru afectiv, astfel încât să gândim mai armonios, să generăm
lucruri mai frumoase şi să creăm artă. Mă bucur că în
CNU există persoane care aprofundează emoţia umană
şi care sunt interesate să cunoască omul autentic, cel
din spatele măştilor.
Este la fel de important să fim atenţi la ce simt
ceilalţi, la fel cum este important să fim conştienţi de
fiinţa noastră. Poate o instituţie ca liceul nostru nu ar
trebui să aibă doar standarde academice, ci şi emoţionale ori sociale. Cred că este necesar să avem o nouă
mişcare filosofică, socială şi culturală, a noastră, a iubitorilor de dramatism existenţial. Această mişcare trebuie să fie o revoluţie a emoţiilor şi să pornească de la
o mână de oameni care se rebelizează, se radicalizează
şi auto-elitizează şi iese în faţă, strigând că este normal
să fii uman, să ai emoţii şi să ţi le afişezi.
Oricât de fascinantă ar fi moartea, sau oricât
de lipsită de textură ar părea fericirea, trebuie să ieşim
din sfera negativităţii în care ne aflăm. Este adevărat
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că această carte este prinsă într-un glob al întunericului, dar prin el se creează şi lumină. Cineva mi-a spus
cândva că „secretele trăiesc în întuneric şi mor în lumină”, adică atunci când le aducem în faţă, în lumină,
le înlăturăm şi le de-stigmatizăm. Trăim într-o lume
foarte superficială, iar prin proiecte de tipul cărţii
noastre, noi doar cerem lumii să fie mai profundă. De
aceea sper că după lansarea de astăzi, problema tulburărilor mintale va părea mai puţin complicată şi nu va
mai fi un subiect tabu să vorbeşti despre ceea ce simţim cu adevărat. De asemenea, sper că mai mulţi oameni de acum în colo vor spune „Da, emoţiile sunt
importante. Nu sunt doar o mască pe care o afişez pe
Facebook. Nu sunt un „smiley face”. Nu sunt o minciună pe care o comunic pe internet. Eu sunt om, am
emoţii şi sunt ca tine.” Şi acesta este şi mesajul meu
pentru voi.”
Mai apoi, colegele sale de la clasa a XII-a,
Roxana Costea şi Ioana Hîngu, au ţinut cu deosebită
graţie un discurs sui generis într-un fel de tandem,
ideile fundamentale ale celor două discursuri alternative fiind că „romanul prezintă un univers ameţitor”
(Ioana Hîngu), „personajele numeroase schimbânduşi subit raporturile într-un cadru magic şi relativ” (Roxana Costea), experienţa citirii acestei cărţi fiind una
inedită, ca tehnici şi multitudine a personajelor, folosite pentru a întrupa anumite idei şi întrebări existenţiale. În ceea ce priveşte discursurile colegelor lor de
la clasa a IX-a F, Elena Munteanu a remarcat cum
funcţionează ca tehnică vortex-ul invocat în titlu şi
profunzimea unor preocupări, ca şi faptul că se regăseşte în unele personaje. Beatrice Murgu a subliniat că
relaţia cititorului cu personajele este uimitoare, pentru
că un personaj poate stârni alternativ iubire şi respingere, simpatie şi antipatie, iar cel mai fascinant a găsit
a faptul că prin carte se simte aproape de autoare, deşi
nu a cunoscut-o până acum. Ana Ifrim a scos în evidenţă surpriza pe care i-a făcut-o cartea, care dificilă
fiind, foarte stranie şi ca acţiune, totuşi a fost o lectură
foarte plăcută, în final.
Un moment aparte l-a constituit discursul
doamnei profesoare Liliana Grigoriu, care a scos în
evidenţă specificul acestui moment ce s-ar putea esenţializa sub sloganul: „Ce înseamnă când profesorul
este depăşit de elevul lui?”
Mai departe, doamna profesoară Ciocîldău a
vorbit în limba ce o predă, analizând cvasi-psihologic
cartea. „I started reading Iulia’s book by following the
advice in the preface for I didn’t want to be taken
aback by her strong prose, that I have already experienced in her former short-stories, but I finally got
drawn in its centre, in the vortex of an inescapable and
seemingly destructive psychological infighting, a vortex of despair and yet, a beam of hope which leads to
Iulia’s heart in the end.
As most of her literary engagements, this book
values intuition over logic and reason, as Iulia tries to
demonstrate that human events have certain signs and
symbols behind them by exploring the dark side of the
subject. By doing so, she raises a fundamental and uni-
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versal question: what sort of ideas and perceptions trigger sadness – could it be a response to the privation
of moral goodness, or a response to the privation of
hope? Iulia demonstrates that, among other things,
sadness would bring our emotional life into a much
more intimate proximity to our metaphysical condition. She suggests that our omnipresent sadness or tragic sense underlies our awareness of that condition. A
certain darkness is required to see the stars, as shadow
and sunshine are equally important. It’s like good and
evil, light and shadow, happiness and sadness.

And yet, the book doesn’t imply a morbid and
pessimistic view on the human life. After all, it could
be pessimistic if one chooses to regard the tragic nature of the universe as an inescapable hindrance to the
living of a noble life. It seems to me, on the contrary,
that the inevitability of loss is a profound impetus towards enjoying things while they last. It will always
be tragic that all beauty fades and all good things die,
but this does not mean in Iulia’s book that we are unable to imbue each moment with meaning and to regard
things as ends in themselves. We cannot be happy indefinitely, for this would mean that things which make
us happy last permanently. But we can be happy in the
short term, in between the losses, by living heroically,
passionately and authentically as the characters of this
book do.
Iulia tells us that there is proof everywhere in
the world that when two people go through tough
times together, it draws them infinitely closer – an understanding of shared troubles bonds them. If you
could only open up the depths of your heart in which
a sincerity of emotion unlike any other is being treasured, that power that is exclusively yours would contribute entirely to you as a unique individual who
keeps the other ones alive.”
În continuare, doamna profesoară Zgăbărdici
a realizat un comentariu literar al cărţii, analizând-o
ca pe o operă ce trebuie studiată serios pentru un examen. „Trăiesc astăzi o premieră în viaţa mea – prezint
o carte al cărei autor este în viaţă, mai mult decât atât,
acesta este mai tânăr decât mine, un autor pe care
l-am perceput până acum exclusiv ca fiind fiica unei
respectabile şi minunate colege de cancelarie. Cu acest
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ultim gând, am început săptămâna trecută să citesc romanul Iuliei Plăiaşu, «În vârtejul tristeţii şi al întunericului».
Prezentarea de pe coperta a patra m-a pus în
gardă că voi intra într-o lume a vampirilor, scheletelor
şi a altor demoni, aspect care m-a descurajat deoarece
mărturisesc faptul că nu sunt un fan al genului. Cred
sincer că romane precum «Amurg» sau «Jurnalele
vampirilor» au sărăcit imaginaţia câtorva generaţii de
adolescenţi. Dar, consolată că trebuie, am început să
citesc. Şi bine am făcut! Romanul Iuliei Plăiaşu este o
surpriză uriaşă. Mi-a plăcut imediat prefaţa. Scrisă ca
un avertisment către cititor, mi-a amintit de celebrul
vers dantesc: „Voi ce intraţi, lăsaţi orice speranţă!”;
lectorul este pregătit pentru o călătorie într-o lume pe
care nu ar trebui să o înţeleagă raţional, fiind o lume
în care nebunia nu se va sfârşi niciodată şi care se desfăşoară ca un vârtej continuu. Tot din prefaţă aflăm că
personajul Nicholas, un vampir, este cel care ne va
conduce prin această tenebroasă lume a depresiei.
Romanul are o structură narativă complexă şi
simplă, în acelaşi timp. Din acest punct de vedere, finalul relevă vocea auctorială care stăpâneşte lumea
ficţională; este vorba despre personajul Iulia inserat în
câteva secvenţe narative secundare din ultimele pagini
ale romanului. Putem spune că romanul se încheie cu
o mărturisire aproape inocentă a autoarei: toate personajele trăiesc în mintea sa, sunt plăsmuiri ale imaginaţiei care au viaţă în creierul creatorului lor.
Romanul începe ca un basm: „Odată a existat
un vampir numit Nicholas” şi se încheie cu o idee filosofică, aparent
fără legătură cu
incipitul – existenţa este o luptă
pe viaţă şi pe
moarte
între
Număr şi Literă
(întruchipate prin
cele două personaje, Luna şi Nicola) şi cine
pierde ia forma
învingătorului.
Însă Iuliei Plăiaşu
pare a-i fi fost
teamă să facă o
alegere radicală şi
propune o soluţie
de compromis.
Numărul învinge,
dar cealaltă entitate, pierzându-şi
partea materială, devine o credinţă, căci nu se poate
trăi decât prin credinţele celorlalţi.
Fiind un roman fantasy, mobilitatea spaţiotemporală nu este surprinzătoare; din 2011 până-n
2020 şi chiar mai departe, din Londra în Italia, totul
pare a se desfăşura cu o repeziciune uimitoare. Sunt
câteva toposuri care rămân în mintea cititorului, chiar
dacă unele dintre ele amintesc de basmele clasice: pă-
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durea de lângă râu, unde trăia Nicholas, templul blestemat, pictat în roşu şi negru, camera cu fum roşu. Personajele care trăiesc în această lume sunt nişte entităţi
captive într-un fel de Purgatoriu al fiinţelor care oscilează între întruchipările umane şi vampiri, fantome,
schelete, monştri. Toate aceste creaturi, fie că se numesc Nicholas, Nicola, Ucigaşul, Moartea, Regina
Karmei Negative sau Elisabeth, David, Laura Turner
etc. sunt introduse în naraţiune fără preambuluri descriptive, ca nişte „pop up”-uri într-un videoclip sau
într-un desen animat. Cu siguranţă, autoarea îşi doreşte
un cititor atent deoarece sunt redate numeroasele metamorfoze ale personajelor care, uneori, zac leşinate
mai multe luni, apoi se trezesc sau învie după ce au
fost omorâte, de obicei într-un mod violent, prin înjunghiere.
Nu trebuie să citeşti prea multe pagini ca să
ajungi să te întrebi dacă textul este o poveste cu vampiri şi fantome sau este o alegorie despre condiţia
umană. Cele două straturi ale scriiturii sunt evidente,
deşi par a se suprapune perfect. Cu toate că este un
roman cu creaturi dintr-o lume incertă, din punct de
vedere existenţial, şi în ciuda faptului că atmosfera
descrisă se vrea a fi întunecată, totuşi aceasta nu
creează un sentiment de nelinişte, deoarece avem dea face cu nişte vampiri filosofi, trişti, depresivi, care
de multe ori au comportamentul unor nebuni; sunt
nişte fiinţe prinse în lumina roşie a Infernului, ce are
puterea de a transforma chiar şi vegetaţia – o secvenţă
izbutită a romanului este aceea a transformării copacilor din pădure în copaci japonezi, o imagine vizuală
splendidă.
Luptele dintre aceste vietăţi ale Întunericului
sunt descrise ca nişte secvenţe cinematografice filmate
în manieră Quentin Tarantino, rapiditatea mişcărilor
lasă uneori impresia că, într-un fel, cuvintele rămân în
urma imaginilor, dialogurile având rolul paradoxal de
încetini acţiunea. Dincolo de înjunghieri, ucideri, învieri, reînvieri şi sinucideri, rămân ideile filosofice
abordate uneori cu inocenţa vârstei autoarei. Într-o
lume în care există un personaj care mănâncă numai
hamburgeri şi cheeseburgeri, în care femeia vampir se
transformă într-un înger cu aripi albastre şi mantie
albă, în care William Curry este certat ca la şcoală că
vorbeşte foarte prost în engleză, în care Regina Măştilor ar fi dorit să păstreze o latură pozitivă, deşi este
esenţa răului din univers, se spun adevăruri crude despre existenţa umană; autoarea nu pare a fi deloc înţelegătoare cu oamenii: oamenii sunt previzibili şi au o
existenţă monotonă, dar, pentru un timp, Moartea este
omorâtă şi nimeni nu mai moare.
Aşadar, am înţeles că vampirii, scheletele, fantomele sunt, de fapt, imaginea unor fiinţe superioare
care stăpânesc, prin puterea minţii, timpul şi spaţiul şi
care au înţeles că întregul univers, material şi spiritual,
se reduce la două elemente creatoare: Numărul şi Litera. Lumea este văzută ca un şir nesfârşit de
„link”-uri între persoanele unite de aceleaşi sentimente, idei etc.
Mărturisesc faptul că pentru o perioadă de
timp voi avea în memorie imaginea vampirului poet
Nicholas, care îşi cântă tristeţea profundă asemenea
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unui trubadur medieval. În concluzie, vârtejul tristeţii
depresive şi lumea întunericului sunt învinse de percepţia lucidă, măsurabilă a existenţei umane.”
Doamna Liliana Neşu, luând apoi cuvântul, a
scos în evidenţă faptul că volumul reuşeşte să facă pe
cititorii tineri să vorbească despre ei înşişi, lucru extraordinar pentru un elev de gimnaziu.
Şirul discursurilor a fost încheiat de absolventul CNU, masterandul în Stiinţe politice Bogdan
Obodariu, cu o poziţie mai întâi de apărare a fantasticului, a conceptului de vis şi de autenticitate, cu o analiză a modului cum funcţionează acesta în operă:
„N-am văzut vreodată vreo expresie mai autentică a
conceptului de vis aşa cum este el în stare pură decât
în această carte. Visul este rapid, nu te aşteaptă să-i
găseşti sens atunci când se petrece. El nu ne permite
să-l vedem niciodată în totalitate, astfel că personajul
nostru principal, la fel ca şi noi, cititorii, se găseşte
pierdut în această lume care nu este altceva decât o reflexie a propriei sale existenţe. Ceea ce este cel mai

impresionant, este că el continuă să răzbată, continuă
să încerce să găsească un sens, o noimă a existenţei
sale. Unde mulţi ar fi renunţat, el continuă, aici este
metafora existenţei sale ca vampir, o fiinţă eternă, o
fiinţă condamnată să îşi perpetueze existenţa la nesfârşit. Aici este valoarea conceptului de vampir care a
fascinat umanitatea dinainte să putem să scriem şi să
construim civilizaţia.
Dar, dincolo de substratul fantastic, care este
excelent construit, există un substrat filosofic. Ori, aici
se vede valoarea acestei opere. Nu pot să spun că este
de o coerenţă perfectă, nici nu ar fi uman.[…] În final,
aş vrea să vorbesc despre limba engleză. […]Pentru
mine a fost confortabilă cartea în maniera în care a fost
scrisă.”
După eveniment, au început să apară şi părerile
de bine, laudele, aprecierile şi mulţumirile, atât în mediul online, cât şi în lumea reală. Cu siguranţa că ar fi
multe de spus despre carte, însă acum nouă ne rămâne
doar să o citim şi să îi dăm singuri noi şi noi interpretări, ştiut fiind faptul că oamenii dau înţeles artei pe
potriva sufletului şi minţii lor. Aşadar, într-un final, se
cuvine clasica urare: Spor la citit!
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Beatrice Racoviţeanu

Nimeni nu mă înţelege. Nu pot avea încredere
în nimeni. Totul în jurul meu e o junglă, pericole
oriunde, frica e constantă. Aşa mă simt. Nu am libertate. Sunt captivă aici, într-o lume în care nu mă pot
exprima deschis. Nu primesc înţelegerea necesară.
Toţi mă judecă pentru ceea ce sunt. Toţi mă judecă
pentru modul în care mă manifest. Orice aş face e total
greşit. „De ce asculţi muzica asta?”, „De ce nu îţi
schimbi stilul?”, „De ce nu vrei să te schimbi?”, „Eşti
o dezămagire şi o dezamăgire vei rămâne în continuare!” Ei bine, acestea sunt doar puţinele dintre loviturile morale pe care le primesc zilnic din partea
părinţilor mei. Oricât de bun aş face un lucru, pentru
părinţii mei nu ar fi suficient de bun. De fapt, nimeni
nu vrea să mă accepte aşa cum sunt eu, cu bune, cu
rele, dar sunt eu. Toţi vor să mă schimb. Din păcate
pentru ei, eu sunt o mare greşeală. O greşeală enormă.
Uneori, simt nevoia să pot zbura, să-i pot lăsa
pe ceilalţi în spate, iar eu să fiu, măcar pentru o zi, liberă. Să nu-mi fie teamă că voi fi din nou mustrată din
cauza notei de la chimie, să nu-mi fie teamă că şi azi
îmi vor mai reproşa ceva, să nu-mi fie teamă să fiu eu.
Poate că voi putea fi eu însămi, fără să-mi fie teamă
de nimic şi de nimeni, doar când dulcea eliberare a
morţii va veni şi mă va duce într-un tărâm fără limite.
Sunt aşa neînţeleasă...
Diiiing, Doong. Sună alarma. Uraa!! O să plec
la şcoală. În timp ce mă dau jos din pat, mă gândesc
cum să încep dimineaţa, fără să mă certe iar. Mă îndrept spre bucătărie. Acolo ut, EXPLODEAZĂ.
- Serena! Cum ai putut fi atât de neatentă?
Unde îţi este capul? Eşti un copil groaznic.
Apoi, vine şi tata care şi el începe bineînţeles
să ţipe la mine. Eu, obişnuită cu astfel de situaţii, îmi
cer mii de scuze şi mă duc să mă îmbrac… După ce
sunt gata să ies pe uşă, mă duc totuşi să le spun la revedere părinţilor mei.
- Pa mamă ! Pa tată!
Nimic… Niciun răspuns. Poate că nu m-au
auzit, aşa că spun mai tare.
- Pa mamă, pa tată!
De data asta mă aude mama, care normal că
mă ceartă, ea pregătea micul dejun. Eu o salut politicos.
- Bună dimineaţa, mamă!
- Bună, Serena! spune ea pe un ton serios şi
aspru.
Mă aşez la masă. Îmi întind mâna ca să pot
apuca felia de pâine prăjită. Din neatenţie, îmi răstorn
ceaşca cu ceai. „O, nuu!” gândesc eu. Când mama se
întoarce şi vede ce am făcut:
- De ce ţipi? Crezi că nu te-am auzit?
Începusem binişor ziua. Mă îndreptam spre
şcoală...
Da, personajul principal din povestea Serafimei. Serafima, era o fată care scria mereu poveşti.

Visul ei era sa devină regizor. Totuşi, părinţii ei o subestimau mereu, spunându-i că nu va avea nicio şansă
să aibă o astfel de carieră. Ea continua să scrie mai departe. Nu-i băga în seamă. Când Serafima scria, practic, se pierdea în lumea ei. Scrisul era singurul mod în
care putea evada. Se închidea adesea în dormitor şi începea să scrie. Găsea inspiraţie în orice. Părinţii ei îi
spuneau că lucrările sale nu sunt suficient de bune,
ceea ce o făcea să fie mult mai ambiţioasă. Întotdeauna
perfecţiona poveşti mai vechi sau inventa altele noi,
pentru că scrisul era pasiunea ei. Scrisul era paradisul
ei. Ea găsea inspiraţie într-o frunză, ceva nesemnificativ pentru unii. Pentru ea totuşi, era izvor de inspiraţie… Serafima era uimitoare.
Dar înainte de toate, Serafima e personajul
meu. Eu i-am dat viaţă. Eu o pot face să fie frumoasă
sau urâtă, deşteaptă sau proastă, înaltă sau scundă. Ea
e creaţia mea. E o parte din gândirea mea. Iar tu, cititorule, o faci pe Serafima să fie cunoscută și aşa va rămâne! Asta e povestea perfectă!
Serena era, o poţi face să existe sau să piară.
Și când… Stai o secundă. E cineva la uşă.
- Sunteţi domnişoara Sebaş?
- Da, eu sunt.
- V-am adus comanda de pizza.

Povestea Serafimei
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Imaginile se derulau cu rapiditate. Eu vorbind
la telefon cu Chelsea, apoi eu deschizând televizorul.
În fața ochilor îmi apare acea scenă îngrozitoare, scena
pe care la început nici nu aș fi băgat-o în seamă dacă
nu vedeam scris dedesubtul ei „Eleva sinucigașă”. Nu
aș fi băgat nici asta în seamă dacă nu auzeam apoi numele Chelsea White. Ah! Nu! Nu asta. Orice, dar asta
nu. Nu putea să fie adevărat. Chelsea White era prietena mea, cea mai bună prietenă a mea și poate chiar
singura mea prietenă adevarată. Chelsea White era fata
cu care în urmă cu mai puțin de cinci minute am vorbit. Nu putea să fie adevărat! Apoi Zack, care intra în
apartamentul meu și mă ia în brațe, îmi spune că totul
va fi bine. Apoi, polițiștii care bat la ușă. Of, discuția
cu polițiștii. Acel polițist care îmi confirma temerile.
Chelsea era moartă. Moartă. Apoi, acea remarcă lipsită
de compasiune „Fata aceea s-a sinucis. Asta a fost alegerea ei. Dar asta este. S-a dus. Trebuie sa veniți la
secție. Să dați declarație.”. Apoi eu enervându-mă și
țipând la polițiști să iasă din apartamentul meu și să
nu mă mai caute niciodată. Apoi eu trântind ușa.
- Cum poate lumea să fie așa insensibilă? Cum
poate cineva să filmeze un om mort? Cum poate cineva să zică așa de simplu „S-a dus”? Cum?
Lacrimile care îmi udau obrajii. Totul se derula
prea repede. Văd negru în fața ochilor. Apoi un sunet.
Un târâit repetat...
...Deschid ochii. Zack nu mai e și... Stai. E
dimineață. Totul a fost un vis. Un vis controlat de
subconștientul meu. Asta înseamnă că Chelsea trăiește.
Și mai înseamnă și că iar sunt în întârziere. Mă îmbrac
cu blugii, un tricou vișiniu, mă încalț cu tenișii fără ca
măcar să îi leg, îmi iau ghiozdanul și încep să alerg
spre liceu ca și cum viața mea ar depinde de asta. De
fapt, viața mea chiar depinde de asta. Dacă mai întârzii
o dată, voi fi dată afară de la oră și dacă sunt dată afară,
pot să zic „pa, pa” la visul meu de a fi polițist. Voi
ajunge sa vând gogoși sau ceva de genul ăsta.
Am ajuns la timp, chiar perfect aș putea spune.
Prin asta vreau să zic că am ajuns la ușă înaintea profesorului. Am învățat despre... nu știu exact despre ce
am învățat, dar știu că am învățat. În pauză am vorbit
cu Chelsea, părea agitată. Am întrebat-o dacă a pățit
ceva. Răspunsul ei m-a uimit mai tare ca reducerile de
la mall. Mi-a spus:
- Ți-a spus el ceva?
- El? Care el? îi spun, fără măcar să mă aștept
să îmi răspundă.
- Nimeni. Nu contează.
- Chelsea! Știi doar că poți avea încredere în
mine.
- Da, știu, zice ea, nesigură.
- Știu că e un subiect delicat, dar atunci când
părinții tăi au murit în accident ai văzut că poți avea
încredere în mine, îi șoptesc la ureche, astfel încât doar
ea să mă poată auzi.
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Chelsea și-a plecat capul, apoi a murmurat:
- Am încredere în tine.
Mi-am dat seama că nu avea de gând sa îmi
zică mai mult, așa că nu am mai insistat.
Ziua a trecut destul de repede, dar îmi tot apăreau în minte imagini din vis. Când am ajuns acasă,
mi-am încălzit două felii de pizza, apoi m-am trântit
pe canapea și am început să învăț. Am învățat câteva
ore, apoi telefonul meu a bâzâit scurt de două ori. Era
un mesaj de la Zack în care scria: „Ți-a spus ea ceva?”.
Era ciudat. Același lucru mă întrebase Chelsea azi. Nu
era logic. Cine era el? Cine era ea? Mesajul de la Zack
nu putea să fie despre Chelsea. Ei doi nu erau buni
prieteni. Abia dacă se cunoșteau. Nici nu prea își vorbeau. Nu, mesajul nu putea să fie despre ea. Am scris
rapid, deși știam că nici el nu îmi va răspunde. Mesajul
meu era: „Care ea? La cine te referi?”. Mi-a răspuns
la fel de ciudat cum a făcut-o Chelsea „Nimeni. Nu
contează.” Apoi, m-a întrebat dacă îmi era foame.
Până acum nu simțisem, dar acum că el m-a întrebat
chiar mi s-a făcut foame. I-am răspuns că da, îmi era
foame și s-a oferit să mă ducă la un restaurant italian,
la câteva străzi de unde locuiam. Am acceptat și mi-a
zis că ajunge la mine în zece minute. Se pare că Zack
uitase un lucru esențial. Faptul că eu întârzii. Mereu,
nu pot ajunge la timp. Chiar dacă mi-ar fi zis că ajunge
într-o oră, chiar dacă mi-ar fi zis că ajunge în zece ani,
eu tot aș fi întârziat. Din moment ce am la dispoziție
doar zece minute nici nu mă mai gândesc să îmi îndrept părul. Îmi arunc hainele cu care eram îmbrăcată
atunci și îmi pun pe mine o rochie roșie, puțin deasupra genunchilor. Caut peste tot pantofii cu toc, de
aceeași culoare ca și rochia. Într-un final, îi găsesc,
exact atunci când Zack bate la ușă.
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- Wow! exclamă el atunci când mă vede.
Eu mă mulțumesc doar să dau din cap și să
zâmbesc.
- Rose, îmi pare rău că te-am făcut să mă
aștepți, dar traficul până aici a fost îngrozitor.
- Nicio problemă, îi zic eu râzând.
Zack mă ține de mână până ajungem la
mașină și îmi deschide portiera. Ce drăguț că a ținut
minte că nu mă pricep să deschid sau să închid ușa la
mașini.
Ajungem repede, având în vedere că am mers
doar câteva străzi. Restaurantul era frumos și mâncarea a fost delicioasă, cea mai bună lasagna pe care am
mâncat-o vreodată. La sfârșit, Zack a plătit, fără să dea
importanță banilor pe care i-am întins.
- Zack, nu e corect să plătești tu tot, îi spun eu
când ajungem în mașină.
- Ba da, e, Rose. Eu te-am invitat, eu plătesc,
îmi spune el, zâmbind.
Îi mulțumesc, apoi îi zâmbesc.Când ajungem,
el mă sărută pe frunte și îmi urează noapte bună. După
ce el pleacă, intru în bloc și urc spre apartamentul
meu, dar apoi mă răzgândesc și cobor un etaj, acolo
unde locuiește Chelsea. E amuzant că stăm în același
bloc, dar totuși preferăm să vorbim la telefon decât să
vorbim față în față. Bat la ușă, iar când mă vede,
Chelsea pare surprinsă și mă îmbrățișează. Mă
servește cu înghețată de mentă și fulgi de ciocolată,
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înghețata mea preferată. Încep să îi povestesc despre
cina mea cu Zack, dar când ajung să îi pronunț numele, ochii i se fac mari și începe să tremure.
- Rose, eu...mi-am amintit că aveam ceva de
făcut. Am...te sun eu, da?
- Bine, dar ce ai pățit?
Nu apuc să primesc răspunsul, că mă trezesc
în fața ușii închise. „Minunat, acum s-a supărat” îmi
zic eu. Cum ajung în apartament, mă așez pe pat de
parcă aș ști că ceva trebuie să se întâmple. Stau așa
cam cinci minute, apoi mă decid să o sun pe Chelsea
ca să văd ce mai face. Dar nu răspunde Chelsea, ci o
femeie care spune: „Momentan linia este ocupată. Vă
rugăm reveniți.”
„Dacă Chelsea nu răspunde, îl voi suna pe
Zack!” îmi zic. Aceeaşi voce de femeie spunând acelaşi mesaj.
- Vai, ce bine! Ştiu doar două persoane şi ele
nu îmi răspund, zic eu, de data asta cu voce tare.
Peste douăzeci de minute, telefonul meu suna,
iar pe ecran apare numele „Chelsea”.
- Rose, îmi pare rău pentru reacţia mea. Sincer
îmi pare rău. Dar mi-a fost frică, Rose! Mi-a fost frică!
Nu ştii de ce e în stare. Îmi pare rău! De când mi-am
pierdut părinţii, doar pe tine te-am avut. Îmi pare rău!
Nu vreau să te rănesc, Rose, nu vreau! Dar când toate
astea vor ieşi la iveală, eu nu voi mai fi cu tine! Ştiu
asta! Simt asta! Îmi pare rău! Să nu suferi, Rose! Să
nu suferi. A fost alegera mea. De la bun început a fost
alegerea mea. O alegere total greşită, dar a fost a mea.
Îmi pare rău! Să nu suferi, te rog! Îmi pare rău! Orice
ar fi, să ştii că mereu ai fost cea mai bună prietenă a
mea! Îmi pare rău!
Nu am apucat să zic nimic. Chelsea deja închisese telefonul. Am încercat să o sun, dar acea voce
de femeie îmi spunea că numărul nu era valid.
Am dat drumul la televizor. Când s-a deschis,
mi-a apărut în faţă titlul „Eleva sinucigaşă”. Mă pregăteam să mut, când am auzit numele Chelsea White.
Nu putea fi adevărat. Chelsea nu s-ar sinucide. Nu a
făcut-o nici atunci când părinţii ei au murit, deci nu
văd ce motiv ar avea să o facă acum. Fără să mă pot
controla, încep să plâng. Trupul neînsufleţit al Chelsei
este dat la televizor. Cum pot arăta aşa ceva? Cum?
Apoi la uşă bate cineva. Deschid. Era Zack. Mi-a zis
că îi pare rău că a murit şi că totul va fi bine. Părerile
de rău nu o vor aduce pe Chelsea înapoi. Nimeni nu
poate. Nimeni. Am continuat să plâng până când am
auzit iar bătăi în uşă. De data aceasta erau doi poliţişti.
Am deschis uşa:
- Dumneavoastră sunteţi Rose Johnson?
- Dddaaa, spun eu cu o voce tremurată pe care
cu greu o poţi auzi.
- Am auzit că eraţi prietenă bună cu Chelsea
White, spune unul dintre ei.
- Da...eram.
- Fata aceea s-a sinucis. Asta a fost alegerea ei.
Dar asta este. S-a dus. Trebuie să veniţi la secţie. Trebuie sa daţi declaraţie, zice al doilea poliţist, lipsit de
compasiune.
- Ăsta e un fel de joc bolnav?! Ce fel de om
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spune cu atâta uşurinţă că o persoană a murit? E inuman! Ieşiţi din casa mea! Acum! ţip eu în timp ce îi
împing afară şi trântesc uşa.
- Să sperăm că nu te vor mai căuta, spune Zack
în timp ce mă ia în braţe.
- Da, aşa sper şi eu, îi zic în timp ce plâng pe
umărul lui.
Stau aşa câteva minute până când îmi dau
seama. Chelsea nu s-a sinucis. Nu ar face asta. Nu ar
avea de ce sa facă asta. Nu a fost o sinucidere, a fost
crimă. Crimă! Singura persoană la care mă pot gândi
este Zack. Zack! El a făcut-o. Acum toate se leagă.
Strania potrivire între indicii mă sperie. Zack ar fi în
stare de aşa ceva?! Zack e în stare de aşa ceva!
Mă smucesc din braţele lui, apoi strig:
- Tu ai făcut-o. Tu! Tu eşti de vină pentru
moartea ei! Tu! Doar tu! Cum ai putut să îmi omori
cea mai bună prietenă?! Cum Zack? Cum?! De ce ai
omorî-o? Abia dacă o cunoşteai! Sau cel puţin asta credeam. Nu aveai cum să ştii de moartea ei aşa repede
decât dacă tu ai fi făcut-o. De asta ai ajuns aşa de repede la mine! Nu aveai timp să vezi ştirea, să conduci
zece minute şi apoi să ajungi la mine. Doar dacă erai
în apartamentul ei. De ce ai făcut-o Zack? De ce? Pentru bani? Şantaj? De ce?
- Scumpo, nu eu am făcut-o, îmi spune Zack
apropiindu-se cu doi paşi de mine.
- Nu mă lua cu „scumpo”, Zack! strig în timp
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ce fac patru paşi în spate. De ce ai făcut-o? Am zis să
îmi spui de ce ai făcut-o?! Îi spun în timp ce îmi deschid telefonul.
- Ce faci acolo? Îmi spune Zack stresat.
- Sun la poliţie, Zack, asta fac.
- Rose! Striga Zack in timp ce mă fixează cu
privirea. Recunosc, eu am făcut-o.
Fără să îşi dea seama, formez numărul.
- Ce ai făcut?! Îl intreb astfel încât poliţia să
poată auzi.
- Am omorât-o, spune el fără pic de remuşcări.
Am omorât-o, Rose. Am omorât-o pe Chelsea White.
Şi tot eu i-am omorât părinţii. Au făcut accident doar
pentru că le-am tăiat frâna. Am vrut să o fac pe Chelsea să sufere. Îmi plăcea să o văd cum suferă. Pot
spune că mă hrăneam cu suferinţa ei. O amenințam,
Rose, o amenințam. Îi era frică de mine, foarte frică.
De când îi plănuiesc moartea. Moartea părinților ei a
fost ușor de plănuit, dar a ei, a ei a fost complicat,
spune Zack râzând. O plănuiesc de trei ani, Rose, de
trei ani. Trebuia să am grijă la fiecare detaliu. Dar ea
s-a scăpat, era să mă dea de gol. Era slabă. A trebuit
să o fac sa dispară. A trebuit. Voia să spună tot și nu
puteam permite asta. Muncisem prea mult ca ea să
strice tot. A trebuit să acționez rapid. Am ajuns fix
când se pregătea să dea telefon la poliție. Am reușit să
scap de ea. Dar Rose, îmi pare rău, va trebui sa scap
și de tine chiar acum. Va fi simplu. Va părea o sinucidere, cum a părut la Chelsea. Îmi pare rău, dar dacă
nu te-ai fi băgat, ai fi scăpat cu viață. Sa știi că te-am
iubit, Rose, te-am iubit, îmi spune el în timp ce se
apropie de mine.
Merg cu spatele până mă lovesc de perete. Nu
mai aveam cum să scap. Zack înaintează atât de
aproape, încât mai sunt doar câțiva centimetri care ne
despart. Zack scoate un cuțit de la spate și îmi șoptește
în ureche:
- Să știi că e numai vina ta că am ajuns aici.
Se uită mai bine la mine și apoi strigă:
- Ce ai la spate?!
Nu apuc să reacționez că Zack își pune mâna
pe umărul meu și mă întoarce cu brutalitate.
- Ai avut telefonul în tot acest timp?! Va trebui
să o fac repede, altfel mă vor prinde!
Ia cuțitul și mi-l lipește de gât. Reușește doar
să mă zgârie atunci când polițiștii sparg ușa apartamentului și îl imobilizează pe Zack. Îl aud pe Zack
cum înjură în timp ce e luat de polițiști și împins pe
scări. În timp ce îmi masez gâtul, aud în spatele meu
un polițist care zice:
- Ai avut mare noroc. Dacă mai întârziam chiar
și câteva secunde, erai moartă. Mare noroc, repetă el
în timp ce ieșea din apartament...
...Citesc ultimele rânduri ale poveștii mele și
aprob. E un roman bunicel. Mai am de scris titlul și
propriul meu nume. În viteză scriu „Rose” de Rossy
Jones. Abia termin de scris, ca aud bătăi în ușă. E
Zack. A venit să mă ia să mergem la restaurantul italian.
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Twisted Prestige

PAGINILE

Iulia Plăiaşu

“I regret the old meadow. The old spawning of the days into the sky - the twisted clouds. Shall they
never be again so twisted - such a brutal being you have met during your travels.”
[…]
You say the poet talks. But he says empty words, deep in the cold Night.
“Lies, nonsense, paranoia.”
The Light must say. But the Light is a cold light, a cold Night.
“Lies” he says, the heart shall break. Either way the play of Light and Night shall never be done.
Again. The Light has reached places it shouldn’t have reached. It knows his ancient nickname, the creator of worlds and words. And yet, the Prison must be created.
Prison of melancholy it was. Prison of the monotone shall be and the poet shall imprison it.
Twisted Prestige this I call... this that sings:
Distorted female silhouette among my things
Reaches me even in my deeper dreams
Chases me to the Another, remembers my soul
Don’t mind, if Hope leaves you
Forever.
…
Deep into the Another, remembers my soul
To be with others don’t mind
That Hope already left
Already left into the clouds of unknown prestige
Already left into the clouds of unknown prestige…
...
Deep into the Another they keep on whispering
Words that have been heard before
From the swamps of misery
From the swamps of misery
From the swamps of misery
...
Destroy your soul and be with us,
The dark signs of your mind,
and be with us,
and be with us...
and be with us...

Deep into the prison made by Light they hear this song, the song of the creator of certain words and
worlds...
At the stake he shall be burned, for crossing into the world he doesn’t know. In a world full of rules
and yet no words.
Until the day of Fire he shall stay still, singing the Spawning of the Old Days.
Singing Twisted Prestige, singing himself out of life.
[...]
“Lies, nonsense, paranoia”
The Light must say. But the Light is a cold light, a cold Night, since the world has began to wilt and
crumble. For the sun shines no more. It began to shine somewhere else. As it started, as a little light of hope...
... the same it will end. And this way, he leaves the sun to the world it now shines on.
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[…]
Yet there is no such naive ending.
A sudden burst of flames. A sudden spark of
void... casts the true name of life:
“First of all - life is from nothing. Second line
- forever dead.”
So,
The poet speaks:

GIMNAZIULUI

““Lies, nonsense, paranoia” I have said and in
my dark signs I have rest.
“Blame those dark signs - all of those shadows,
minding no one but themselves.”
There’s a little spark of void. Like the nothing
in the Light. Like the nothing in myself.
Something makes it all so real!
But it’s different. Every time. Changes shape.
Forever dead.
But it’s different. Every time. Changes shape.
Forever dead.”
sea.

Whether real or an illusion, it leads to a calm

The prison’s far behind and the poet’s ahead of
his time.
Whether real or an illusion, it’s the ending it
must be.
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grafica: Iulia Plăiașu
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Rezultatele obţinute de elevii unirişti
la olimpiadele şi concursurile naţionale
în anul şcolar 2014-2015
PALMARES CNU

Premiul I
Toma Ioan Adrian – XI – Olimpiada naţională de geografie
Ţenea Serena – XII – Olimpiada naţională de limba şi literatura italiană
Suliman Anca – XI – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Tănase Valentina – XII – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Hurmuz Gabriela – IX – Olimpiada naţională de limba și literatura germană (proiect)
Fudulică Răzvan Gabriel – X – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană (proiect)
Premiul II
Loghin Laura – XII – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Fudulică Răzvan Gabriel – X – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Menţiuni
Necula Ana Maria – VIII – Olimpiada naţională de chimie
Figher Ana-Maria – IX – Olimpiada naţională de istorie
Roiniţă Andrei-Robert – IX – Olimpiada naţională de limba şi literatura italiană
Herghelegiu Alexandra – IX – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Hurmuz Gabriela – IX – Olimpiada naţională de limba literatura germană
Giuclea Amira Amalia – X – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană (proiect)
şi Olimpiada naţională de limba şi literatura latină
Lupu Andreea – X – Olimpiada naţională de geografie
Berheci Diana – XI – Olimpiada naţională de chimie
Alexandrescu Beatrice – XII – Olimpiada naţională de limba şi literatura germană
Medalii
Mircea Andra – VIII – medalie de bronz – Olimpiada naţională de matematică
Jelea Andrei – IX – medalie de bronz – Olimpiada naţională de matematică
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Menţiuni speciale
Munteanu Adrian – VIII – Olimpiada naţională de fizică
Enoiu Cristina Elena – IX – Olimpiada naţională de limba și literatura română
Iancu Alexandra – IX – Olimpiada naţională de limba şi literatura latină
Torcea Octavian – IX – Olimpiada naţională de fizică
Pavel Iosif Alexandru – X – Olimpiada naţională de chimie
Văduva Alexandra – XI – Olimpiada naţională de limba şi literatura franceză
Ciornohac Delia-Miruna – XII – Olimpiada naţională de geografie
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PALMARES CNU

Concursuri naţionale
Micu Alexandru – VII – premiul I – Concursul şcolar naţional de geografie „Terra”,
premiul I – Concursul naţional „Noi şi chimia”,
premiul III – Concursul național „Magna Petrovanu”
şi menţiune specială – Concursul naţional „Raluca Rîpan”
Băcioiu Mihnea – VII – premiul I – Concursul naţional „Magna Petrovanu”,
premiul I – Concursul naţional „Noi şi chimia”
şi menţiune specială – Concursul naţional „Raluca Rîpan”
Grosu Viviana – VII – premiul I – Concursul naţional „Noi şi chimia”,
premiul III – Concursul naţional „Magna Petrovanu”,
menţiune – Concursul şcolar naţional de geografie „Terra”
şi menţiune specială – Concursul naţional „Raluca Rîpan”
Neacşu George – XI – premiul I – Concursul AcadNet
şi menţiune – Olimpiada TIC
Pătraşcu Cătălin – IX – premiul II – Şah
Iancu Alexandra – IX – premiul II – Concursul naţional de Argumentare şi Dezbatere – etapa regională
Vancea Cosmin – IX – premiul II – PROSOFT@NT – matematică-informatică
şi premiul III – PROSOFT@NT – programare
Agherghini Radu – X – premiul II – Olimpiada naţională de robotică
Dobre Ruxandra – X – premiul II – Concursul naţional de Argumentare şi Dezbatere – etapa regională
şi premiu de excelenţă – Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor - istorie
Nicolaş Carla – XI – premiul II – Concursul naţional de Argumentare şi Dezbatere – etapa regională
Suliman Anca – XI – premiul II – Olimpiada naţională de robotică
Cernat Cătălin – XI – premiul II – Olimpiada naţională de robotică
Gonciar Mihai – XI – premiul II – Olimpiada naţională de robotică
Flurche George – XII – premiul II – Festivalul naţional „Franco-Chansons”
Tudose Cosmin – XI – menţiune de onoare SRF – Concursul naţional de astronomie şi astrofizică
Berheci Diana – XI – menţiune specială – Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pământului”
Ţicoiu Laura Andreea – XII – menţiune specială – Sesiunea de referate şi comunicări ale elevilor - istorie
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Premii speciale acordate absolvenţilor
promoţiei 2011-2015
PALMARES CNU

Premiul catedrei de limba şi literatura română
,,Ion Diaconu”
Beatrice Maria Alexandrescu – XII A
acordat de prof. Daniela Plăiaşu
Premiul catedrei de limba şi literatura romană
,,Duiliu Zamfirescu”
Anda Chelaru – XII F – acordat de prof. Crina Capotă
Premiul catedrei de limbi germanice ,,Dimitrie Papadopol”
Valentina Tănase – XII F – acordat de prof. Laura Pogan
Premiul catedrei de limbi germanice ,,Leon Kalustian”
Laura Teodora Loghin – XII A
acordat de prof. Laura Pogan
Premiul catedrei de limbi romanice ,,Dimitrie F. Caian”
Serena Ţenea – XII E – acordat de prof. Crenguţa Stanciu
Premiul catedrei de matematică ,,Constantin Diaconescu”
Andrada Bogoi – XII B – acordat de prof. Enache Pătraşcu
Premiul catedrei de fizică ,,Liviu Librescu”
Alexandru Plăcintă – XII C
acordat de prof. Ioana Popescu
Premiul catedrei de chimie ,,Gheorghe Longinescu”
Bogdan Neagoe – XII E – acordat de prof. Angela Sîrbu
Premiul catedrei de biologie ,,Carol Nagler”
Dragoş Caşu – XII C – acordat de prof. Corina Ciucu
Premiul catedrei de informatică ,,Tudor Leu”
Ioan Ovidiu Ştiru – XII B – acordat de prof. Liliana Neşu
Premiul catedrei de istorie ,,C.C. Giurescu”
Laura Ticoiu – XII G – acordat de prof. Carmen Atarcicov

Premiul catedrei de geografie ,,Simion Mehedinţi”
Delia Miruna Ciornohac – XII F – acordat de prof. Octavian Dragomir
Premiul catedrei de filosofie-religie ,,Ion Mincu”
Cosmin Brehoi – XII F – acordat de prof. Romulus Buzăţelu
Premiile catedrei de educaţie fizică şi sport ,,Zigmund Lupu”
Lavinia Novac – XII B şi Ciprian Cioaric – XII G
acordate de prof. Viorel Paizan
Premiul pentru jurnalism ,,Petrache Dima”
Beatrice Maria Alexandrescu – XII A
acordat de prof. Tiberiu Dima
Premiul special „Educaţie permanentă”
Dragoş Caşu – XII C – acordat de prof. Cornel Noană
Premiul pentru implicarea în proiecte şi activităţi teatrale
,,Emanoil Petruţ” Alexandru Sîrbu – XII F – acordat de Sorin Francu,
directorul Teatrului Municipal «Mr. Gh. Pastia»
Premiile ,,Iulian Ştefănescu” şi ,,Ion Larian Postolache” pentru activităţi
extra-şcolare Livia Boşteog şi Alexandra Stanciu – XII G
acordate de prof. Angela Sîrbu.

Şeful promoţiei 2011-2015
Beatrice Maria Alexandrescu – XII A
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acordat de prof. Cornel Noană
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Interviu cu Iulian Postelnicu

Interviu realizat de
Diana Dumitrescu şi Andreea Cucu

INTERVIURILE REVISTEI

Născut la 25 iunie 1978, Iulian Postelnicu, absolvent CNU în promoţia 1992-1996, este unul dintre
actorii tineri şi de succes ai României, celebru fiind prin rolurile din serialele de televiziune (în special rolul
profesorului satului din „Las Fierbinţi”), prin colaboararea cu grupul „Divertis” şi, mai ales, prin rolul din
filmul „Un etaj mai jos”, care i-a adus lui şi echipei sale nominalizarea de la Cannes, precum şi un premiu
la Hamburg Film Festival.

1. În ce moment v-aţi descoperit pasiunea
pentru meseria de actor? A existat vreun fapt declanşator?
Acum câțiva ani, am visat că n-am luat Bacul
și că tre’ să mai rămân un an la Unirea. N-are logică,
da’ așa visezi. M-am trezit cu febră.
Pe mine m-a chinuit rău liceul ăsta. Era prea
bun pentru ce loază eram. Prea competitiv. Iar la
STEF-ul sau STEV-ul din timpul clasei a X-a mi-a
fost, pur și simplu, mai ușor ca la ore. Suficient de putoare fiind, am apreciat și am continuat.
Îmi era mai ușor, mi s-a părut că mă laudă și
că mă încurajează câțiva oameni, eram aproape convins că aș rămâne un bolovan la orice altceva și așa
am ajuns să dau la actorie, unde l-am nimerit pe Dem
Rădulescu, care tocmai lua o clasă nouă și despre care
nu știam absolut nimic.

2. Care este cea mai recompensatoare latură
a meseriei de actor în ceea ce vă priveşte: teatrul, televiziunea sau filmul? Cum aţi debutat în lumea filmului?
După cum ai și noroc. Iar debutul mai bine îl
uit. Era un film de duzină în care am apărut înainte de
genericul de început și pentru care îmi repetasem ce
aveam de făcut, două vorbe, de parcă prinsesem rol
principal la Scorsese. Două vorbe, atât am avut, da’
tot prost am fost.
3. Rolul dvs. în “Un etaj mai jos” a stârnit
multe reacţii pozitive din partea publicului. Privind
înapoi şi poate rememorând ce înseamnă acest proiect pentru dvs., sunteţi mulţumit de rezultatul final?
Am avut mai mult de două vorbe, cum să nu
fiu mulțumit?
4. Care a fost izvorul de inspiraţie care v-a
ajutat să creaţi personajul Vali Dima?
Păi, scenariul. Radu Muntean, Alex Baciu,
Răzvan Rădulescu, ei sunt vinovați.
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5. Dacă ar fi să definiţi stilul în care jucaţi,
care ar fi cele mai potrivite trei adjective?
Treaba mea ar fi să fiu convingător. Că sunt
sau nu sunt… altcineva spune.

6. Ce a însemnat pentru dvs. colaborarea cu
Radu Muntean?
Dacă ești actor și nu prinzi un Muntean sau un
alt regizor dintre cei buni, e cam trist. Dacă ești
motoretă și te aleargă numa’ tolomaci fără permis, e
frumos? Poți să fii tu și motoretă de curse, poți să fii
și Ducatti sau ce vrei, dacă nu prinzi un Valentino
Rossi, tot în boscheți te bagă, tot te strică. Sigur, poți
fi și în situația în care chiar tu ești un jaf. În cazul ăsta,
degeaba te ia de ghidon domnu’ Rossi. Deci, pentru
mine, o bucurie. Sper că așa a fost și pentru Muntean,
cum la fel sper că a fost pentru toată echipa.
7. Aţi reuşit să vă detaşaţi de subiectivitatea
impusă de implicarea în acest proiect şi să vizionaţi
filmul dintr-o perspectivă obiectivă, critică?
Nu prea. Încă n-am putut să văd filmul și să uit
lucrul la el.

8. Care este relaţia dintre viaţa personală şi
rolurile interpretate, în special personajul Vali?
E ca relația pe care o ai cu orice persoană pe
care încerci s-o cunoști mai bine. Pui orice întrebare
îți trece prin cap și, cel mai des, faci apel la propria
experiență, căutând echivalențele, pentru a o înțelege
pe a celuilalt.
9. Cum au decurs filmările pentru “Un etaj
mai jos”? Vă amintiţi un moment amuzant sau
având un tâlc anume pentru dv. pe care aţi vrea să-l
împărtăşiţi cititorilor noştri?
Extrem de relaxat și coincidența a făcut ca și
Teo Corban să-i fi fost student, cu mai mulți ani în
urmă, tot lui Dem Rădulescu, așa că m-am simțit ca
ieșit cu un coleg de la curs.
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Psihologia personajului Vali Dima este foarte
interesantă, el urmărind etapele de evoluţie ale unui
psihopat posesiv, escaladând relaţia cu bunul, calmul
şi superconformistul său vecin, celălalt personaj principal – Pătraşcu, încolăcindu-l şi sufocându-l.
10. Aţi avut experienţe cu persoane al căror
caracter poate fi asemănat cu cel al lui Vali Dima?
Cum l-aţi studiat?
Vali Dima e doar un băiat gelos, care, simţindu-se jignit, își împinge imprudent iubita și îi provoacă accidental moartea, apoi așteaptă să fie ridicat
de poliție, iar lucrul ăsta tot întârzie. Nu și-a dorit
nimic din ce s-a întâmplat, nu și-a dorit nimic din ce
presupune că i se va întâmpla și nu pricepe de ce nu i
se întâmplă, pentru că i se pare că, totuși, sunt toate
condițiile acolo. Da, e și însurat, dar este doar un băiat
obișnuit într-o situație cumplită. N-am căutat pe nimeni la secția de psihiatrie.
11. Care credeţi că este rolul actorului în societatea contemporană?
Un actor e cam ca o coală A4. Unii scriu pe ea
ce le trece prin cap, iar alții citesc ce au scris primii
acolo și înțeleg și ei după posibilități. Un actor, o
coală, doi actori, două coli și tot așa. Actorul e un simplu suport. Sunt foarte puține lucrurile controlate de
el, iar rolul lui e dependent de cei al căror instrument
este.
12. Aveţi o amintire legată de anii în care aţi
fost elev la CNU?
Încă mai păstrez un cucui de la o castană de-a
lui Noană.
13. Dacă aţi putea să vă întoarceţi în timp, ce
aţi face diferit?
La prima mână, 6 din 49 la fiecare două
săptâmâni, să nu bată la ochi.
14. Care este genul dumneavoastră de film
preferat? Numiţi filmul preferat sau un actor de film
care a avut o influenţă considerabilă asupra felului
dv. de a juca sau de a vă apropia de personaj.
Nu am un gen preferat, un film preferat, un
actor preferat.
15. Cum a fost când filmul “Un etaj mai jos”
a câştigat marele premiu la Hamburg ? Noi ştim că
am fost foarte mândri, mai ales că aveam un unirist
în distribuţie…
A fost plăcut.
16. La trecerea dintre ani, care sunt planurile
şi dorinţele pentru 2016?
Un proiecțel sau două și, cel mai mult, sănătate
aproape tuturor.
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Au sosit pe adresa Redacției:

Scrisoarea bunicii uniriste

Ce pot spune ca fostă elevă a Liceului „Unirea”?
Nimic nu este mai presus ca mândria pe care o port în suflet de fiecare dată când sunt întrebată despre acei ani
din viaţa mea. Timpul a trecut şi aproape totul a evoluat
în jurul meu. Încă din acele vremuri colectivul era minunat, cum s-a păstrat, bineînţeles, în toţi aceşti ani. Elevii
şi profesorii erau uniţi, ba chiar ieşeam împreună în oraş
ori de câte ori aveam ocazia.
Încă de atunci îmi doream să întemeiez o tradiţie
de familie; aşadar, am ţinut foarte mult ca şi fiul meu să
urmeze cursurile liceului meu de suflet. Se pare că tradiţia
nu s-a oprit aici şi multă bucurie mi-a cuprins inima când
am aflat că şi nepoata mea a optat pentru „Unirea”! Tot
ceea ce sper în momentul de faţă este ca tradiţia pornită
de mine să se păstreze pentru cât mai multe generaţii de
acum înainte şi sunt sigură că nepoata mea va avea grijă
de lucrul acesta.
Făcând parte din promoţia “Centenarul” am asistat la acea sărbătoare a liceului din anul
1966. Atmosfera a fost încântătoare. Numeroase ansambluri folclorice ne-au încântat privirile o zi întreagă cu jocuri, cântece
şi voie bună. Ce n-aş da să mai particip
măcar o singură dată la o activitate de o aşa
mare amploare, dar pot spune că sunt norocoasă stând la curent cu activităţile moderne
desfăşurate în actualul Colegiu Naţional
„Unirea”.

Dulea Ecaterina
Promoţia “Centenarul” – 1966
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GENERATII UNIRISTE

Scrisoarea tatălui unirist

În 1985 eram elev în clasa a IX-a la Liceul
„Unirea” din Focșani. Diriginte îmi era profesorul Dumitraș ce preda T.L.E (Tehnologie Lucrărilor Electrotehnice), în acel timp liceul fiind cu
profil Electrotehnic și Auto, urmând ca din clasa
a X-a, diriginte să îmi fie domnul profesor Popoiu.
Amintirile din liceu sunt multe și diverse, fiind
o perioadă specială din viața fiecăruia dintre noi.
De la uniforma obligatorie, matricola școlară, directorul liceului (prof. Maiorov, urmând apoi
prof. Petrache Dima, un profesor și un om
excepțional, un domn foarte riguros și în același timp
apropiat de elevi), la zilele de practică, mai exact „culesul roadelor de pe câmpuri” care dura chiar și o
lună întreagă, urmând cele trei săptămâni de atelier.
Multe lucruri s-au schimbat de atunci.
Timpul trece, tehnologia evoluează, copiii se
schimbă, programa se schimbă, activitățile se
schimbă. Cred ca singurul lucru pe care generația
mea îl are în comun cu generația actuală este
„REVISTA NOASTRă” din redacţia căreia am făcut
și eu parte pentru puțin timp și se pare că mai am o
unică ocazie de a contribui la conținutul ei acum,
după atâția ani, prin intermediul fiicei mele, actuală
uniristă convinsă. În prezent, liceul este vizibil schimbat în bine; se organizează activități creative pentru
dezvoltarea elevilor, serbări mai deosebite decât cele
din „vremurile vechi”, iar actualii elevi au moştenit
ceva de la „bătrânii” de odinioară, inegalabilul spirit
unirist de care dă dovadă fiecare generaţie în parte.

Dulea Costel-Cosmin
Promoţia 1985-1989
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Scrisoarea actualei uniriste

Încurajată fiind de familia mea, am ales Colegiul Naţional „Unirea” şi nu regret nicio clipă acest
lucru. Unde în altă parte se mai realizează asemenea activităţi? Unde mai întâlnesc eu acest spirit, acest
colectiv? Unde mai pot fi înconjurată de asemenea colegi şi profesori?
Încă din clasa a IX-a mi-a făcut plăcere să mă implic în activităţile liceului, să aduc idei noi, să
îi încurajez şi pe ceilalţi să mi se alăture. Aşa sunt eu, aşa m-am învăţat să fiu după doar un an şi jumătate de trăit la „Unirea”. Acum sunt în clasa a X-a şi pot fi mândră de ce am realizat şi de ce urmează
să realizez pentru liceul meu, pentru colegii mei, pentru mine însămi. Anul acesta fac parte din Consiliul
Şcolar al Elevilor Colegiului Naţional „Unirea” fiind avocatul elevului şi nu am de gând să mă opresc aici.
La CNU am învăţat să am încredere în mine, să îmi înfrunt temerile, să fiu capabilă să ţin discursuri, să prezint evenimente, să joc în scenete. La CNU am reuşit să mă formez, am avut ocazia să întâlnesc oameni minunaţi, dedicaţi, oameni care să mă motiveze. Tot aici am învăţat să dăruiesc fără a
aştepta ceva în schimb, am învăţat că îmi pot petrece weekend-uri la liceu pur şi simplu, făcându-mi
plăcere să dedic timpul meu liber în acest scop. Pentru mine acest liceu este un stil de viaţă în adevăratul
sens al cuvântului şi sunt convinsă că aşa va rămâne până la sfârşit. Voi avea grijă ca tradiţia din familia
mea să se păstreze şi pentru generaţiile ce-mi vor urma şi să fiu mândră de realizările şi alegerile mele.

Dulea Maria Denisa - clasa a X-a
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Felicităm pe toţi elevii care au reuşit, în cadrul concursului de caligrame Valorile mele şi CNU
să prezinte nişte produse reuşite, atât din punct de vedere al textului, cât şi al graficii, câştigând
dreptul de le fi publicate creaţiile în revistă. Mulţumim tuturor celor care ne-au încredinţat producţiile
lor, suntem mândri de toţi cei care au participat într-un număr atât de mare la această adevărată
competiţie a talentelor, dar şi o curajoasă expunere a unor profesiuni de credinţă, în formulări literare
succinte şi în simboluri grafice.
SEMNATARII ARTICOLELOR își asumă responsabilitatea privind originalitatea conținutului
textelor, cât și pentru materialele grafice prezente în revistă.
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