


CUPRINS
ARGUMENT

I. ESEU - UNITATE
ROMÂNIA 100.2100.152 – prof. Iuliu-Octavian Dragomir
Misiunea Patriotică Română în Statele Unite ale Americii - Ioan Nicolae Săcrieru
De la agonie la triumf – prof. Vasile Chiper
UNIREA prin ochii unui adolescent al generației 2000 – Irina Năstase
Despre spiritualitate arhetipală în „MIORIȚA” – prof. Daniela Plăiașu
Cărțile ca punte între două culturi: română și israeliană – Lizetta Amir Klaiman
Istoria, o parte din noi – Oana Păvăloiu 
Puritate și vid în romanul „Zăpadă de primăvară” de Yukio Mishima – Beatrice Alexandrescu

II. DEBUT
Ioan Isac
Paula-Cristina Apetrei 
Gabriela-Valentina Grigore 
Alexandra Chipăilă
Bianca Elena Tănase 
Ramona Colan
Diana Mihaela Năstase

III. CRONICA ARTELOR
Împreună de Anna Gavalda – prof. Crina Capotă
Anatomia spațiului în romanul „Vremea minunilor” de C.D. Florescu - Beatrice Alexandrescu
The Blair Witch Project: filmul ca „artefact media” – Laura Grigoriu
Cronică teatrală „Iarna” de Jon Fosse – Teodora Tudose

IV. CONFIRMĂRI
Iulia Plăiașu
Fortăreața - Adelina Cristiana Bălan
Merele lui Hristos – Mihaela Merchea
Bianca Vrânceanu

V. AGORA IDEILOR
Simbolistica propagandei – Bogdan Obodariu

VI. CALENDAR CNU
Un an de robotică la CNU – prof. Marilena Oprea
Proiect național Gutenberg – prof. Laura Iulia Pogan
La început a fost engleza... – Codrin Ghidiu
Reformă în educație: ce materii ne lipsesc și de ce? – Codrin Ghidiu
Fricile traducătorului – prof. Claudia Lepădatu
Concursul de traducere poetică „Irina Mavrodin”
Cronica unui eveniment dedicat iubitorilor de poezie și nu numai – Alexandra Chipăilă
Amintiri... cu promoția ’97 – Liana Pătraș Alexandru
Balul Bobocilor CNU 2017 – Iris Savu
Lansare de carte - Nouăsprezece căutări – prof. Maria Zgăbârdici
Cel ce dă lui își dă! – prof. Janet Popoiu
Și nouă ne pasă / Spiritul Crăciunului CȘE - Cristian Barbu

VII. CNU ÎN LUME
Călătorie în două acte simple – Elena Mocanca
If you can dream it, you can do it – Vlad Costin Iliescu
Misiunea FAO în Rwanda – Elena Ilie

VIII. DIDACTICA
Creațiile clasei a IX-a A – prof. coord. Daniela Plăiașu
Creațiile clasei a V-a – prof. coord. Maria Zgăbârdici
Proiect interdisciplinar: Sunet și Culoare – prof. coord. Lidia Dumbravă
Proiect „Vibrații” - prof. Roliana Giuclea
Vibrații – Amira-Amalia Giuclea

IX. PREMII CNU
X. INTERVIURILE REVISTEI 

În spatele camerei de filmat – Alexandra Chipăilă

pag. 1

pag. 2
pag. 16
pag. 19
pag. 23
pag. 25
pag. 30
pag. 32
pag. 35

pag. 41
pag. 43
pag. 45
pag. 46
pag. 48
pag. 50
pag. 52

pag. 54
pag. 59
pag. 62
pag. 65

pag. 66
pag. 67
pag. 68
pag. 69

pag. 70

pag. 72
pag. 75
pag. 76
pag. 77
pag. 79
pag. 80
pag. 83
pag. 87
pag. 89
pag. 91
pag. 94
pag. 96

pag. 97
pag. 99

pag. 100

pag. 102
pag. 106
pag. 108 
pag. 110
pag. 112
pag. 115

pag.120 



Argument

prof. Daniela Plăiașu

În anul 2018 un concept precum unitate pentru secțiunea ESEU
a „Revistei noastre” aproape că nu mai trebuie justificat.

Și totuși, privind harta României Mari și comparând-o cu cea de
acum, analizând cum românii simt despre ei ca români, văzând cum
marile teme ale spiritualității noastre sunt din ce în ce mai uitate în
favoarea lucrurilor superficiale sau accidentale sau cum lucrurile care
dezbină, destramă acest popor par mai pline de energie decât cele ce
ne unesc, întrebările dureroase tind să ia locul răspunsurilor plăcute și
liniștitoare.

Și atunci, știind că întrebarea cea mai justă naște cel mai repede
adevărul, să-i dăm glas. 

Parafrazându-l pe Eminescu, pentru autoarea acestor rânduri, cea
mai luminoasă, dar și cea mai tristă întrebare este: va mai sorbi geniul
Istoriei noastre din marea de amar a poporului român un om precum
Iuliu Maniu sau Ionel Brătianu sau Alexandru Vaida-Voevod? Sau,
reformulat: câte șanse istorice au fost aneantizate atunci când România
Mare a devenit România de azi?

A medita asupra a ceea ce poate face ca din toată tragedia
națională a distrugerii elitelor de talia acestor uriași români să mai
ajungem la spirite conducătoare de o asemenea calitate de lamură, să
renaștem în cele mai puternice valori morale, să însuflețim încă o dată
miracolul românesc este o datorie și o imensă onoare.

A ne cunoaște în datele abisale ale spiritualității noastre, pentru a
înțelege astfel ce anume ne-a adus prin veacuri, rămânând unici
reprezentanți ai romanității orientale, în ce constă ADN-ul nostru
cultural este iarăși o datorie și o imensă onoare.
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ROMÂNIA 100.2100.152
Prof. Iuliu-Octavian DRAGOMIRESEU

România mea este o bătrânică respectabilă. A
împlinit 100 de ani de când este „dodoloaţă” şi, dacă
avem grijă de ea, va face şi 200, 300, 1000 de ani.
România mea, România ta, România noastră! La ani-
versare merita un cadou frumos din partea fiilor şi ne-
poţilor săi. Şi ce cadou mai frumos puteam să-i oferim
decât acela de a o redescoperi, de a o întreba de sănă-
tate şi de a-i ura mulţi ani fericiţi. Şi am plecat pe că-
rări de munte sau pe drumuri neumblate, pe uliţe
desfundate sau drumuri mai mult sau mai puţin asfal-
tate. Nu ne-am întrebat de ce e uneori prăfuită. Nici
de ce nu e aşa de curată pe cât ne-am dori cei mai mulţi
dintre noi. Nu i-am reproşat că uneori nu a avut sufi-
cientă grijă pentru ca fiii să nu i se împrăştie prin lume.
Şi nici că a risipit averi nemăsurate sau că nu a fost
mai chibzuită atunci când era mai în putere. Am
iubit-o necondiţionat. Pentru că nu poţi să nu-ţi iubeşti
mama. Şi palmele arse de muncă ale acesteia. Şi faţa,
poate ridată de trecerea anilor. Şi plecăm să o redes-
coperim sau poate să o cunoaştem aşa cum nu am
făcut-o până acum.

Mergem mai întâi în munții Ciucaş. Pentru
România. Şi pentru toţi uniriştii care simt româ-
neşte. Stăm la Cheia şi de aici vom urca a doua zi pe
culmea Zăganu-Gropşoarele. Am mai fost în Ciucaş,
dar spre vârful cu acelaşi nume la 1954 m, şi apoi am
coborât pe culmea Bratocei, prin pasul Bratocea. Vrem
să facem altceva, ca pentru un proiect foarte drag
nouă, cum este România 100.2100.152. Poate părea
întâmplător, dar nu este. Am ales special Carpaţii de
Curbură şi Ciucaşul pentru a începe acest proiect. De
unde altundeva poţi vedea mai bine  Transilvania,
Muntenia şi Moldova, dacă nu de aici? 

E sfârşit de mai, s-a topit zăpada şi a dat bine
colţul ierbii. Plecăm devreme, pe Valea Berii, pentru
că traseul e destul de lung, să avem timp pentru a ne
întoarce în Cheia până se înserează. Mergem pe drum
până la cabană şi surpriză  (glumesc, pentru mine nu
mai e nicio surpriză),  bate vântul tare şi e ceaţă, s-o
tai cu cuţitul. Cine-a mai văzut aşa ceva în Ciucaş!
După ce mâncăm şi ne odihnim la cabană, facem
dreapta şi pornim spre creastă; ceaţa e din ce în ce mai
deasă, iar unul neavizat s-ar rătăci cu uşurinţă. Nu e
cazul nostru. Ieşim în creastă şi vântul bate atât de tare,
încât dacă-ţi desfaci mâinile, ai impresia că poţi zbura.
Ce poate fi mai frumos de atât?! Dar e frig şi abia ne
ţinem pe picioare. Am mai trăit aşa ceva şi acum un
an, când am urcat pentru „150  de ani CNU-nesc la
vârf”. Nu ne poate opri însă nimic, doar o facem pen-
tru România noastră. Pe care nu prea o vedem. Dar o
simţim în toate mădularele şi în carnea ce frige iar asta
e tot ce contează! Ajungem pe vârful Gropşoarele.
Facem poze cu steagurile, sau măcar încercăm, pentru
că vântul ne smulge steagurile din mâini. Am fi vrut
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să filmăm ceva, dar nu se aude nimic... poate doar ur-
letul vântului şi strigătul muntelui care nu ne vrea, sau
poate încearcă să ne spună durerea lui şi a acestui
neam greu încercat, batjocorit de toţi, uitat de ai lui,
furat de mulţi. Poate că muntele vrea doar să ne spună,
că şi el ne iubeşte şi o iubeşte aşa cum o facem şi noi.
Pe ea, pe România noastră dragă. Sau poate ne în-
cearcă, să vadă dacă o merităm. Pe ea, pe România
noastră dragă.

Mergem spre Zăganu şi brusc vremea se
schimbă. Parcă e o femeie isterică. Ştiam că aşa se va
întâmpla... am simţit-o de jos. Aşa e  Ciucaşul, vijelios,
aspru, de nestăvilit, apoi dulce, prietenos. Se retrage
ceaţa şi până să ajungem pe Zăganu, se vede cabana
de pe Muntele Roşu; apoi Ciucaşul, impunător, spre
nord, cu Tigăile sale, şi Culmea Bratocei spre vest cu
Sfinxul său, şi Ţara Moldovei şi a Transilvaniei, şi a
Munteniei, până la Cetatea de Scaun a Târgoviştei.
Trecem pe la Lanţuri şi unii se tem. Aş! Dacă ar şti ce
lanţuri sunt în Făgăraş! Şi ei se tem de un amărât de
lanţ, unul singur... Iese soarele de-a binelea. Oprim pe
un tăpşan să mâncăm şi ne simţim bine. Soarele e încă
blând, nu ne arde ca în plină vară. Am scăpat până
acum de ploaie şi nu ne-ar trebui pe coborâre. E
abruptă şi pietroasă iar articulaţiile sunt solicitate la
maximum. Coborâm pe lângă o stână, dar oile n-au
urcat încă la munte. Sau poate că nici nu vor mai urca.
Aud că şi ciobanii au plecat în bejenie. Nici transhu-
manţă nu mai are cine să facă în România mea. Facem
de 2000 de ani lucrul ăsta iar acum oile nu mai au păs-
tor. Se împrăştie turma. Tulburi vremuri mai trăim!
Bine că le trăim, ar spune unii, dar mie îmi e ruşine!
Mi-e ruşine că până şi ciobanii au plecat în Europa.
Până şi ei?! Unde ne-o fi mândria? Om fi făcut la fel
şi când au venit barbarii din Asia, călare, cu carnea
crudă sub şa? N-am învăţat nimic din asta?!  Orbecăim
prin lume fără rost şi nu vedem raiul de lângă noi. Şi
prinţul Charles vine să ne arate ce ţară frumoasă avem
şi să ne dea lecţii de patriotism. Adevărat că neamul
care-şi uită trecutul, nu merită să aibă viitor. Iar noi nu
avem decât prezent... unul meschin, chinuit, scâncit şi
nevolnic. Poate că o să ne trezim totuşi, până când
aceşti copii cu care umblu pe potecile astea de munte,
nu vor pleca cu toţii în lume, fără să  se mai întoarcă.
În ţara care le-a întors spatele! Ce fel de ţară e aia, po-
pulată doar de bătrâni, femei, copii şi asistaţi social?

Ajungem la drumul naţional şi mă tot uit în
spate. Şi în sus. În spate pentru că sunt destui în urma
mea. În sus, pentru că se adună norii şi  mă tem să nu
îi prindă ploaia. Mă grăbesc să ajung la pensiunea
unde suntem cazaţi, îl trezesc pe şofer şi plec cu ma-
şina să-i adun pe cei din urmă pentru că furtuna se
apropie. Ajung la timp! Ne îmbarcăm şi ajungem la
pensiune, iar când intră şi ultimul om la dos, începe
ploaia. Una de vară, torenţială, cu descărcări electrice
şi vânt puternic. E semn de Sus! Nu am spus nimic
atunci, dar ni se va mai întâmpla în peregrinările noas-
tre acelaşi lucru de câteva ori. Şi mă uit din nou în Sus
şi-mi vine în minte celebrul dicton „Nihil sine Deo”.
Şi când vezi pe unii care se iau la trântă cu Dumnezeu!
Am făcut Ciucaşul. E doar un antrenament bun pentru
ce va  urma.

UNITATE
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ESEU Plecăm la început de iunie în Dobrogea. Pen-
tru România. Şi pentru toţi uniriştii care simt ro-
mâneşte. Mergem să vedem istoria noastră la faţa
locului. Dobrogea, unde s-au întâlnit atâtea civilizaţii,
unde începe istoria noastră, unde au fost creştinaţi pri-
mii locuitori din spaţiul carpato-danubiano-pontic,
unde au fost întemeiate primele oraşe din ţară, unde
creştinismul a convieţuit secole la rând cu religia mu-
sulmană...

Dobrogea, arsă de soare, bătută de vânturi, us-
cată de arşiţa verii, răvăşită de viscolele iernii, ţinut si-
tuat între ape, dar suferind cumplit din pricina secetei.
Ei bine, Dobrogea aceasta, pe care o descrie cel mai
bine Geo Bogza, nu e deloc cea pe care ne aşteptam
s-o găsim. Trecem Dunărea cu bacul pe la Brăila şi,
deşi e început de vară, suflă un vânt rece, tăios. Şi
plouă de astă-noapte întruna, iar cum ajungem dincolo,
la Măcin, ne întâmpină o ceaţă groasă care vine în va-
luri. Nu mai plouă tare, dar burniţează întruna şi tre-
buie să ne schimbăm planurile cu care veniserăm. Nu
mai putem urca în Măcin, pe vârful Greci, nici nu se
vede muntele şi e prea riscant. Mergem la Turcoaia, la
cariera de granit, unde ne aşteaptă pe masă nişte cireşe
coapte, nişte gazde primitoare şi un unirist care este
director la compania care exploatează resursele din
zonă. Nu e o surpriză. Ştim că mulţi de-ai noştri ne re-
prezintă cu cinste în toată lumea, nu doar în România.
Şi suntem mândri. Ca unirişti şi ca români. Aflu că
uniristul nostru a umblat prin lume şi că i-a rămas un
singur continent pe care n-a ajuns. A lucrat pentru o
multinaţională. A călătorit, a muncit, a căpătat expe-
rienţă. Şi s-a întors. La el acasă. Pentru a-şi face un
rost şi pentru a ajuta această ţară să se ridice. E opti-
mist, deşi îmi spune (doar mie, nu şi celorlalţi) că a
fost în Chile şi că a văzut nişte drumuri şi autostrăzi
cum nici nu visăm noi să avem care străpung Anzii,
nu Carpaţii şi că atunci i-a fost ruşine. Nu de faptul că
este român, ci de faptul că noi nu reuşim. Poate nu
încă, dar încep şi eu, văzându-l pe acest om, să cred
că putem răzbate. Cu el şi cu alţii care se vor mai în-
toarce. Dar mai ales cu cei care nu vor mai pleca. Cu
cei care astăzi sunt doar nişte puşti, visând să plece în
toată lumea, în timp ce România lor îi aşteaptă răbdă-
toare. Va ieşi vreodată şi soarele.

Ajungem seara la Babadag, unde ne cazăm şi
soarele se arată spre apus. Va fi frumos mâine, nu am
nicio îndoială. Mergem să vedem Enisala şi de sus se
vede frumos lacul Razim, cel mai întins al ţării, şi
Babadagul, şi Jurilovca, şi marea cea mare, şi poate
Bizanţul, care nu e străin de întemeierea acestei cetăţi
ridicate, după unii, de negustori genovezi.

Mergem a doua zi spre sud, traversăm Podişul
Casimcei şi ocolim Constanţa pentru a ajunge la
Adamclisi. E pentru noi, românii, începutul şi e mai
important decât orice. Până acolo traversăm pădurile
Babadagului, apoi intrăm pe platul din sud, iar
Dobrogea noastră e încă verde. Şi unde nu e verde, e
galbenă. Şi violet. Şi mai ales roşie de la câmpurile
pline cu mac. E bătrână Dobrogea noastră şi înţeleaptă.
Altfel cum ar fi putut convieţui bisericile noastre or-
todoxe, cu geamiile musulmane, cu bisericile lipove-
neşti. Sunt frumoase geamiile turceşti şi tătărăşti, cu
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minaretele lor albe lucind în soare. Sunt frumoase şi
bisericile ruseşti de un azur ca apa mării. Dar mai ales
sunt frumoase micile noastre biserici şi mănăstiri ridi-
cate în vremuri de restrişti. Pe toate le-a îngăduit
Dumnezeu fără deosebire. Dumnezeu le îngăduie pe
toate. Doar oamenii nu. Oamenii sunt prea mici pentru
a înţelege marea bunătate şi îngăduinţă a Celui de Sus.
Şi o iau razna contra semenilor lor. Sunt atentate peste
tot în Europa: la Nisa, la Berlin, la Munchen, la
Londra, la Bruxelles, la Barcelona. E linişte în
Dobrogea noastră, slavă Domnului, dar nu a fost aşa
mereu. Ajungem la Tropaeum Traiani. Nu e prima dată
când ajung aici. Dar de fiecare dată mă emoţionez.
Aici mi se relevă cel mai bine cât de mic e omul, ce
vremelnice sunt imperiile şi cât de mare este istoria.
Din care de cele mai multe ori nu înţelegem nimic.
Aici ne-am născut noi, ca naţie. Aici a construit Traian
impunătorul monument. Ca semn al supunerii unui
neam mândru. Crezând că-l va stăpâni pe vecie. Nimic
nu e veşnic, din ce e omenesc. Doar ce e dumnezeiesc
e veşnic. Mergem la peştera unde a stat Sf. Apostol
Andrei. E primul creştin care a călcat pe aceste locuri.
Acum sunt mulţi, foarte mulţi, dar câţi dintre cei care
calcă pe aici vin din convingere sau doar pentru că aşa
se cuvine?! Sunt 2000 de ani de atunci şi oamenii
n-au înţeles nimic din patimile lui Iisus. Nici din vre-
melnicia imperiilor care au trecut toate peste noi, fă-
cându-se pulbere. Pulbere sunt şi cei care au crezut că
sunt veşnici, pulbere vom fi şi noi. Dar neamul acesta,
nu. Neamul acesta a supravieţuit şi va supravieţui
indiferent câte imperii se vor mai naşte.

E târziu şi ajungem spre seară şi la Histria.
Trebuia să ajungem aici. Pentru că aici sunt ruinele
celei mai vechi aşezări cu caracter urban din România.
Soarele e la apus şi lumina blândă, galben-roşcată alu-
necă pe pietrele vechi, aranjate cu grijă acum mai bine
de 2600 de ani, iar o briză uşoară bate dinspre Lacul
Sinoie. Nu trebuie să-ţi spună nimeni povestea
Histriei. O vezi şi o simţi în fiecare piatră. Vezi măreţia
şi decăderea omenescului. Şi simţi fiorul istoriei. Dacă
nu aici, atunci unde? Faci abstracţie de prezent, pentru
că prezentul e plin de gropi şi de bălării. Aşa ne res-
pectăm noi istoria. Cu un an înainte de Centenar. Un
mare om de stat petrece la o cherhana în apropiere. Şi
negreşit, drumul va fi asfaltat ca-n palmă în câteva
săptămâni. Şi atunci, istoria ne va fi la îndemână.
Istoria, din care nu înţelegem nimic. Nici noi, nici cei
care cred că pot stăpâni lumea şi se cred nemuritori.
Istoria le va râde în nas. Şi-i va consemna, poate, la şi
alţii...

E duminică dimineaţa şi e ultima zi a peregri-
nărilor noastre prin Dobrogea. E o vreme superbă şi
nu putem pleca de aici fără să urcăm în Măcin. E fră-
mântat şi bătrân pământul Dobrogei. Sute de milioane
de ani a ars-o Soarele, au bătut-o vânturile şi ploile,
au ros-o apele, şi au distrus-o diferenţele de tempera-
tură şi uscăciunea. Dar e frumoasă Dobrogea, tocmai
pentru că n-au mai rămas decât nişte cioturi din ea. Şi
dacă ştii să asculţi granitele sau şisturile verzi, sau cal-
carele mezozoice, îţi vor spune povestea unui pământ
care e de când e lumea şi va exista şi după ce oamenii
vor dispărea. Trecători sunt oamenii pe aceste pămân-

UNITATE
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turi, doar Dobrogea arsă de soare şi bătută de vânturi
e veşnică şi va exista şi când oamenii nu vor mai fi şi
va spune povestea ei altor vietăţi care, poate vor şti să
iubească mai mult aceste tărâmuri.

Ajungem pe vârful Greci la 467 m în cel mai
înalt punct al Dobrogei. Granite cât vezi cu ochii.
Nişte pietre, ar spune unii. Dar ce pietre, spun eu! Câte
ţi-ar povesti dacă ai avea răbdare să le asculţi. Dar oa-
menii de azi nu mai au timp. Şi nici răbdare. Se gră-
besc. Vin, fac câteva poze, spun „super” şi pleacă mai
departe. Mă enervează „maxim” sărăcia limbajului
celor de azi care vor să fie OK sau COOL, fără să ştie
ce spun, dar pentru asta e de vină mai ales şcoala. Care
se face din ce în ce mai greu. Şi care nu e în stare să le
spună celor  tineri că poţi fi COOL şi vorbind corect
limba care se vorbeşte şi aici, în Dobrogea noastră, ui-
tată de cei mai mulţi, bătută de vânturi, arsă de soare,
ademenită şi mereu înşelată, dar aproape niciodată iu-
bită cu adevărat.

Iubesc Dobrogea pentru istoria ei, pentru geo-
grafia şi geologia ei, pentru oamenii ei, pentru bogăţia
ei culturală, dar mai ales pentru pacea pe care ţi-o
transmite acest pământ care seamănă cu un bătrân în-
ţelept, gata să-ţi spună povestea. Doar să ai răbdarea
să o asculţi. Şi să înţelegi că România nu ar fi de
imaginat fără acest pământ dintre Dunăre şi marea cea
mare... Plecăm la sfârşit de iunie în Ceahlău. Pentru

România. Şi pentru toţi uniriştii care simt româ-
neşte. Ceahlăul a devenit pentru noi, în ultimii ani, o
constantă. Cunoaştem cel mai înalt munte al Moldovei
ca pe buzunarul nostru, dar tot frumos ni se pare. Şi
nu pentru că este al nostru, ci pentru că Ceahlăul îţi
arată de fiecare dată altceva. Pădurea este întotdeauna
alta, soarele e mereu altul, vremea e alta, freamătul
muntelui e altul. Şi negreşit, Toaca, la 1900 m, este
altul. Te priveşte cu îngăduinţă, se burzuluieşte un pic
pentru că-i tulburi liniştea, apoi rămâne ca un sfinx,
fără să te mai ia în seamă. Ştie că el este veşnic, iar tu,
un muritor care se bucură de clipa ce i-a fost acordată.

Urcăm pe la Fântânele şi ieşim în creastă în
două ore, iar de la Cuşma Dorobanţului e o aruncătură
de băţ până la Toaca. Trecem pe lângă Panaghia şi în
zece minute suntem la baza vârfului. Câţiva se declară
învinşi, aşa că îi las jos. Ceilalţi, mai curajoşi şi poate
mai odihniţi, urcă cu mine până la 1904 m. Se alunecă
uşor şi e foarte abrupt, dar în 20 de minute suntem pe
vârf şi recompensa e pe măsură: se vede Izvorul
Muntelui, se vede coada lacului de la Poiana Teiului,
se văd toate localităţile de pe malul stâng al Bistriţei,
se văd munţii Stânişoarei pe unde a umblat Vitoria
Lipan şi se vede tot sudul Moldovei, până spre Măcin
şi delta fluviului nostru şi marea cea mare. E frumoasă
ţara noastră privită de sus. Şi e armonioasă. Şi e fru-
moasă şi Moldova, săraca ţară a Moldovei, părăsită
de mulţi, bătută de vânturile reci de la răsărit, ciopâr-
ţită de forţe oculte şi mai puternice decât noi. E sufle-
tul ţării, Moldova. Şi e vie, cu oameni fără de care
istoria şi cultura ţării ar fi o glumă. Îmi vin în minte
cuvintele cronicarului care spunea că nasc şi la
Moldova oameni. Şi ce oameni!
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Ajungem la cabana Dochia unde mâncăm şi ne
odihnim un pic, iar după pozele de rigoare, o luăm spre
schitul aflat la cinci minute distanţă. Nu putem să mer-
gem jos fără să trecem pe aici, chiar dacă vremea se
schimbă şi ne ameninţă ploaia. Pe coborâre ne prind
câţiva stropi de ploaie, pe la Morminte, dar până la
Fântânele scăpăm. Când suntem toţi la dosul cabanei
începe ploaia. Cât bem un ceai cald, se risipesc norii
şi putem ajunge în Durău fără probleme. La cinci mi-
nute după ce am ajuns la hotel, se dezlănţuie norii şi
aversa care ne ameninţa îşi face de cap. Noi suntem la
adăpost şi asta mă bucură pentru că e a doua oară când
ni se întâmplă asta în nici o lună. Să mai zică unii că
nu ne veghează cineva de Sus!

La început de iulie mergem în masivul Piatra
Craiului. Pentru România. Şi pentru toţi uniriştii
care simt româneşte. E primul nostru periplu transil-
van. Vor urma şi altele, pentru că e mare Transilvania.
Şi e frumoasă Transilvania noastră! E inima ţării,
Transilvania, aşezată în centrul acesteia, iar România
n-ar putea fi „dodoloaţă” fără aceasta. România n-ar
putea exista deloc fără Transilvania, cum Transilvania
n-ar exista fără România. E românească Transilvania,
nu de 100 de ani, nici de 200, nici de 1000. De 2000
de ani e Transilvania noastră, pentru că noi n-am venit
în şa din stepele Asiei şi nici din pădurile Europei cen-
tral-nordice, ori din deşerturile Orientului. Noi am fost
aici cu oile şi cu asinii noştri şi nu am plecat nicăieri.
E românească deci Transilvania. Cât de frumos sună
Transilvania! Adică ţara de peste păduri, de peste

munţi, de peste ape. E visul de 1000 de ani pe care
l-au avut românii, pentru că 1000 de ani a stat
Transilvania ocupată. Şi 1000 de ani au supt unii re-
sursele acesteia. Şi mai are Transilvania resurse pentru
încă 1000 de ani. E bogată Transilvania noastră. Şi e
inima ţării! 

E o lamă Piatra Craiului. O lamă de fierăstrău.
Nu e nicio creastă muntoasă mai dificilă în România,
cu excepţia Făgăraşului, dar aceea mai ales prin lun-
gime. Te solicită din plin Piatra Craiului, urci şi cobori
întruna pe calcarele colţuroase, sunt numai săritori şi
muchii ascuţite şi ai impresia că te tai în ele dacă nu
eşti atent. Şi mai sunt şi jnepenişuri, în special pe
creasta sudică, ce-ţi fac înaintarea dificilă. Urcăm pe
la Refugiul Grind, direct spre vârful La Om, cel mai
înalt din masiv. Ajungem în trei ore pe vârf, după ce
am plecat de la Casa Folea. Facem doar creasta su-
dică, pe cea nordică am făcut-o anul trecut, e suficient
pentru o zi, mai ales că peste noapte nu ne-am simţit
foarte bine, probabil de la ce am mâncat. Nu e complet
senin şi asta e bine, bate uşor vântul, dar e o zi perfectă
pentru munte. Şi vizibilitatea e bună. Se văd spre vest
valea superioară a Dâmboviţei şi lacul de acumulare.
Şi marele grohotiş, pe deasupra căruia trecem. Se vede
şi Făgăraşul în zare, pe care o să ajungem la început
de august. Se văd Bucegii spre est şi creasta Leaotei,
se văd toate satele de pe culoarul Rucăr-Bran: Măgura,
Peştera, Şirnea, Fundata, Moeciu. E frumoasă zona
Branului, nu doar pentru castelul celebru, ci mai ales
pentru că e zonă de interferenţă între Transilvania şi
Muntenia, pentru transhumanţa care se face aici de
când lumea şi pentru cultura locurilor. E prost admi-
nistrată, însă, zona Branului şi cam aglomerată. Când
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totul e de vânzare, dispare spiritul locurilor. Şi rămâne
doar forma. E murdărită în fiecare zi zona de Homo
turisticus care nu are respect pentru nimic, care nu ştie
ce caută, cu excepţia poate a mititeilor şi a berii, care
umblă bezmetic după nişte fantasme şi fantome, fără
să caute esenţa lucrurilor. Dar toate astea nu se văd de
pe creasta Pietrei Craiului şi e mai bine aşa. De sus
totul pare sublim. Iar oamenii sunt mici şi neînsemnaţi.
Doar de pe munte poţi să realizezi cât de mic şi neîn-
semnat e omul!

Coborâm prin Şaua Funduri şi ne ameninţă
ploaia. Pe coborâre, picură în mai multe reprize, dar
ne grăbim şi ajungem la cabană, iar la două minute
după, începe iadul. Plouă torenţial şi sunt descărcări
electrice. Ai zice că cerul se despică în două! Am scă-
pat şi de această dată. Ce pot să spun decât, mulţumesc
Doamne!

La mijlocul lunii iulie, mergem în Apuseni. E
tot Transilvania, dar e altfel. Cât vezi cu ochii, doar
plaiuri line, culmi domoale, căpiţe de fân şi păduri de
amestec. Şi mai ales oameni mândri, aşezaţi, cu scaun
la cap, nu smintiţi cum mai vezi prin alte părţi ale ţării.
E Ţara Moţilor, cât vezi cu ochii, şi pe aceşti munţi,
sunt oameni pe care nu i-a supus nimeni: nici austrie-
cii, nici ungurii şi mai apoi nici comuniştii care ar fi
trebuit să fie de-ai lor. Mândră şi frumoasă este Ţara
Moţilor, căci tot ce e aici e al lor, din moşi-strămoşi.
Doar capitalismul original de după „dezordine”, pare
să le vină de hac, pentru că nici moţii, pare-se, nu mai
au puterea să lupte cu toate câte le au pe cap şi, rând
pe rând, pleacă şi ei în bejenie. Până şi moţii!

Sunt frumoşi Apusenii cu căpiţele lor de fân,
sute, mii, nenumărate, căpiţe pe care se sprijină Cerul
şi pe care le veghează Dumnezeu, să nu cadă Cerul pe
oameni. Sunt frumoşi Apusenii cu peşterile lor nenu-
mărate, umblate sau nu de picior de om. Sunt frumoşi
Apusenii, cu câmpuri întregi de afine şi de merişoare,
cu turme de oi sau de vite, cu caii liberi ce zburdă ne-
chezând şi visând la o ţară a lor, a cailor, cu nesfârşite
pajişti şi izvoare cristaline din care să se adape doar
ei. Dar de la o vreme încoace, şi-n Apuseni au intrat
drujbele şi oamenii răi au făcut una cu pământul, pă-
duri nesfârşite, bogăţia cea mai de preţ a moţilor. Se
schimbă Ţara Moţilor şi să ferească Dumnezeu să se
trezească moţii, pentru că va fi vai şi amar de cei ce le
vor sta în cale!

Mergem la Roşia Montană să auzim povestea
aurului. Şi blestemele care i-au făcut atât de săraci pe
oamenii locurilor, în loc să fie cei mai bogaţi. Ascul-
tăm fascinaţi povestea lui Mihăilă Grita şi a altora di-
naintea lui. Unii au construit şcoli şi biserici cu aurul
de la Roşia Montană, alţii au risipit averi fabuloase
fără să lase ceva în urma lor, imperii  au trăit de pe
urma bogăţiilor scoase din Munţii Apuseni. Se spune
că romanii au cărat 500 de tone de aur de aici, şi tot
mai e aur la Roşia Montană, dar în vreme ce unii s-au
îmbogăţit, oamenii tot săraci au rămas. Săraci şi aban-
donaţi. Stând deasupra unor bogăţii imense şi având
în spatele lor o istorie pe care alţii nici nu ar îndrăzni
să şi-o imagineze. Adevărat spunea, cine spunea, că
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munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n
poartă. Şi dacă ar fi fost doar Roşia Montană, iar în
rest pustiu, tot ar fi trebuit să stăm cu fruntea sus, pen-
tru că aparţinem unui neam care nu a stat cu capul ple-
cat, dar nici n-a supus alte neamuri, nu a furat de la
alţii şi nu a stat cu mâna întinsă. Nu până acum, când
vin unii bezmetici să ne înveţe cum să facem istorie,
pe noi, care de 2000 de ani şi mai bine, scoatem aur şi
construim drumuri şi poduri şi ne creştem în tihnă co-
piii.

Ne ducem la Vidra, în inima Apusenilor, pe
valea Arieşului Mic, pentru că nimic nu e mai impor-
tant pentru moţi decât Avram Iancu.  E simbolul lor şi
al neamului ăstuia, Avram Iancu, care la 24 de ani con-
ducea revoluţia în Ardeal, luptând pentru drepturile
moţilor lui. L-au uitat mai apoi, moţii, pe Avram Iancu
şi la nici 50 de ani murea părăsit de toţi, o umbră a
celui care arsese pentru neamul său. Şi poate tocmai
de aceea pentru moţii de azi, Ţebea şi Vidra de Sus şi
Inceştii în care s-a născut Avram Iancu, sunt sacre.
Pentru ei, dar şi pentru neamul acesta.

Sunt frumoşi Apusenii, pentru gheţarul din
Peştera Scărişoara, pentru Meziadul ce-ţi dezvăluie
mereu altă faţă, pentru Peştera cu Cristale din mina
Farcu, dar mai ales pentru complexul carstic de la
Cetăţile Ponorului. Şi peste toate astea, pentru oamenii
buni ca pâinea caldă, care te fac să te simţi acasă chiar
dacă vii de la sute de kilometri distanţă. Sunt inima
Transilvaniei, Apusenii noştri, care la rândul ei, este
inima ţării!

E sfârşit de iulie şi plecăm în ultimul periplu
transilvan. Mergem în nord să vedem Năsăudul şi
Bistriţa. Apoi o să trecem munţii, să vedem
Maramureşul nostru şi pe dacii de pe Columnă, câţi
or fi mai rămas pe acasă pentru că şi aici, ca peste tot
în ţară, oamenii sunt plecaţi să lucre prin ţări străine.
Stă pământul pârloagă în Maramureş iar coconii nu-şi
cunosc decât bunicii, pentru că cei buni de muncă,
nu-s.

Trebuie să mergi la Năsăud dacă vrei să vezi
de ce naţia aceasta nu a pierit. Şi la Sângeorz, la
Maieru, la Rodna, la Şanţ, la Rebra, ori pe Ilve. În
orice direcţie ai lua-o, de la Năsăud, sunt români, dar
ca aici, nu. Oameni drepţi şi vajnici sunt pe valea
Someşului Mare şi pe Ilva, pe Sălăuţa, pe Cormaia. E
ceva în fibra acestor oameni, ce nu găseşti în alte părţi
ale ţării. Poate pentru că au fost din tată-n fiu, grăni-
ceri, păzind marginile unui imperiu străin, dar rămâ-
nând în felul acesta români şi oameni cu drepturi egale
celorlalte naţiuni. Au făcut mulţi copii măierenii, i-au
trimis la şcoli, dar i-au păstrat şi la plug pentru că pă-
mântul e cea mai mare bogăţie a lor. Mergem pe ur-
mele lui Rebreanu, pe urmele lui Coşbuc, pe urmele
altor oameni de litere sau ingineri, ajunşi apoi acade-
micieni, mai mulţi decât în orice alt colţ al ţării. 

Trecem munţii prin Pasul Şetref şi ajungem în
Maramureş. La Borşa, intrăm pe drumul ce duce spre
mănăstire, iar de acolo urcăm Pietrosul, cel mai înalt
munte al Maramureşului. E abrupt şi pietros drumul
până în căldarea Iezerului, dar în două ore am ajuns.
De aici, mai avem o oră până pe vârf, iar priveliştea
ce ţi se oferă pe creastă merită orice efort. Se vede tot
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Maramureşul, se văd Tibleşul, Bârgăul şi Tăurile
Buhăescului şi toată partea central-estică a Rodnei. Se
vede Someşul Mare, şi dincolo de Pasul Rotunda,
Moldova noastră şi-a celor care vor veni după noi. E
încă zăpadă sub Buhăescu Mare, şi dacă n-am fi în în-
târziere, am putea să facem chiar un om de zăpadă.
Efemeră e bucuria noastră şi a ochiului ce se încântă
de ce vede, cum efemer este un om de zăpadă, lăsat în
soare!

Mergem cu Mocăniţa, pe Valea Vaserului şi ne
bucurăm de peisaj şi de ospitalitatea gazdelor, dar mi
se pare că până şi aici, pădurea a început să dispară,
iar lucrul acesta e vizibil de la un an la altul. Aud că
firma care exploatează este chiar a primarului. Lupul
pus paznic la oi! Şi omul acesta ar trebui să păzească
cu sfinţenie ce este aici! E plină pădurea de drujbe, iar
unele se aud până la noi, şi e mare păcat. Ajungem
înapoi la Vişeu şi de aici o luăm spre Sighet, deşi căl-
dura este înăbuşitoare şi ai impresia că asfaltul se to-
peşte sub picioare. Trebuie să ajungem la Memorialul
de la Sighet, pentru că istoria noastră înseamnă şi oro-
rile făcute de un regim impus de o forţă străină spiri-
tului românesc. Victimele comunismului au existat, iar
peretele întreg de nume, intelectuali, oameni politici,
ziarişti, ţărani ne demonstrează asta. Fibra unui popor
a fost zdrobită la Sighet, şi la Aiud, şi la Râmnicu
Sărat, şi la Gherla, şi la Poarta Albă şi în zeci de alte
locuri. Iar asta nu se poate uita. Şi nici ierta.

După o pauză de o zi, vine rândul unui alt vârf
pe care vrem să urcăm. Este Ineul, al doilea ca altitu-
dine după Pietrosul, situat în partea estică a masivului
Rodnei. Plecăm de la tabăra Valea Blaznei, după ce
maşina ne-a adus din Şanţ, până aici. Urcăm mai întâi
pe Cobăşel, apoi pe Roşu şi pe Inăuţ. De aici se vede
bine Ineul, şi într-o oră ajungem pe vârf, la 2279 m,
iar steagul ţării flutură, salutându-ne prezenţa. Nu a
fost foarte dificilă ascensiunea, dar e foarte cald şi
orice pas făcut înseamnă un efort imens, mai ales pe
coborâre, când soarele ne bate direct în faţă. Am hotă-
rât să coborâm pe Curăţel şi de aici pe Valea Vinului,
pentru că e un pic mai scurt. Fetele au probleme cu pi-
cioarele şi nici nu-mi vine să mă uit la rănile lor. E
carne vie, pe alocuri, dar le încurajez, iar ele par foarte
hotărâte, deşi e evident că sunt obosite şi arse de soare.
O fac pentru România lor, pentru România noastră, şi
deşi nu le-o spun, sunt foarte mândru de ele, de ei. Am
plecat la şapte de jos, iar pe la cinci am ajuns în Rodna,
la maşină. Nici nu speram să mergem aşa de bine!
Poate scăpăm şi de insolaţie pentru că soarele, cu toate
şepcile şi pălăriile noastre, a ars neîndurător.

E ultima zi de tabără şi mergem pe Heniu
Mare, în Bârgău. S-a asfaltat drumul până aproape de
stâna unde cei mici vor rămâne. Speram să am mai
mulţi amatori care să urce la releu, în cel mai înalt
punct din Bârgău, dar se pare că efortul de ieri pentru
ascensiunea Ineului a lăsat urme. Nu insist şi plec spre
vârf doar cu câţiva, deşi după mine, este un fel de
plimbare de voie. La stână se pregătesc bucate alese.
Am vrut să le fac o surpriză pentru că sunt convins,
cei mai mulţi n-au auzit în viaţa lor de balmoş sau bulz
ori jântiţă. Şi faptul că se simt bine mă bucură, pentru
că realizez că peste zece sau douăzeci de ani, tradiţiile
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acestea s-ar putea să dispară. Măcar memoria lor să le
mai consemneze!

E început de august şi mergem în Făgăraş.
Pentru România. Şi pentru toţi uniriştii care simt
româneşte. E Himalaya României Făgăraşul şi mer-
gem în cea mai caldă şi stabilă perioadă din an. Vom
sta pe creastă câteva zile şi nu am făcut aiurea compa-
raţia cu Himalaya. E dificilă creasta aceasta, aşezată
de la vest la est, lungă de 70 de kilometri şi pe care
urci şi cobori întruna, trecând prin numeroase şei, mai
multe custuri, zone cu lanţuri, ori abrupturi care-ţi taie
răsuflarea şi nu e nimic mai dificil, dar în egală măsură
mai spectaculos şi provocator în România noastră. E
un joc al nervilor şi te solicită fizic, dar şi psihic
Făgăraşul, tocmai de aceea nu este pentru toată lumea.
E doar pentru cei puternici şi care iubesc cu adevărat
muntele. Tocmai de aceea grupul este restrâns, suntem
doar şase oameni, cei mai pregătiţi pentru această în-
cercare de voinţă. Aşa credeam la început, pentru că
la final, aveam să realizez că nici măcar noi nu eram
chiar sută la sută pregătiţi pentru asta (vom coborî, din
acest motiv, cu o zi mai devreme decât programasem,
după ce am făcut totuşi, primele trei vârfuri din
Carpaţii Româneşti). Plecăm luni de acasă, după câ-
teva zile cu vreme instabilă şi avem inima un pic
strânsă, pentru că seara, când ajungem la Sebeşul de
Sus, unde ne cazăm, plouă zdravăn. Prognoza ne este
totuşi favorabilă pentru următoarele zile şi, la final,
aveam să ne bucurăm întrucât nu a căzut un strop de
ploaie cât am stat trei zile pe creastă. Şi asta se întâm-
plă rar de tot în Făgăraş.

Urcăm a două zi dimineaţa, de la Porumbacu
de Sus, unde ne duce o maşină, pe Valea Şerbotei. Ne
îndreptăm spre Cabana Negoiu, unde ajungem într-o
oră şi jumătate, după ce ne desfătăm privirile cu su-
perba cascadă a Şerbotei. Nu ajunsesem până acum
aici şi mi se pare nedrept că nu este foarte bine cunos-
cută şi promovată. Probabil şi pentru că e la circa trei
ore de „civilizaţie”, iar pentru Homo turisticus recens,
e inutilă, mai ales că lipsesc mititeii şi manelele. Mă
bucur, prin urmare, că această minunăţie din Făgăraş
nu apare pe facebook-ul nechemaţilor. Ajungem la
Cabana Negoiu, la 1500 m şi aici, după „realimen-
tare”, hotărâm să ne despărţim: trei dintre noi o iau pe
Valea Sărăţii, traseul mai scurt şi mai uşor, iar ceilalţi
trei, pe muchia Şerbotei, traseul mai lung şi mai dificil.
O să ne întâlnim în creastă, la Vârful Negoiu. Plec pe
Muchia Şerbotei, evident, şi le iau după mine pe cele
două Andre din  grup. E greu cu tot harnaşamentul în
spate, dar după ce admirăm peisajul care-ţi taie răsu-
flarea şi mai multe pauze, ajungem la Vârful Şerbota,
la peste 2300 m. Credeam că ce e mai dificil a trecut.
Ne-am înşelat însă. Ce era mai dificil tocmai acum în-
cepea, pentru că aveam să traversăm Custura Sărăţii
şi curajoşi cum suntem, mergem chiar pe creastă, nu
pe sub custură. E o încercare a nervilor, a muşchilor şi
a articulaţiilor, şi chiar şi mie mi se par nesfârşite lan-
ţurile astea, care nu se mai termină. Şi mă îngrijorează
că una dintre fete dă semne că cedează, atât fizic, cât
mai ales psihic (cealaltă, mai antrenată şi mai urcată
pe creste, doar zâmbeşte şi din când în când, îmi con-
firmă că e dificil, dar că-i place). Şi când eram pe sfâr-
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şite cu adrenalina, ieşim în Şaua Cleopatrei, iar de aici
până la Negoiu, mai avem o jumătate de oră. Ajungem
pe vârf puţin în urma celuilalt grup, dar am făcut un
traseu aproape dublu ca timp şi mult mai dificil şi nu
regret nicio secundă alegerea făcută, doar am venit în
Făgăraş pentru asta, nu ca să ne odihnim prin diverse
poieniţe.

După o sesiune de poze şi câteva minute de
răgaz acordat trupului, dar mai ales ochiului, coborâm
spre căldarea Călţunului unde o să şi înnoptăm la re-
fugiu. Mergem pe Strunga Doamnei, pentru că cea-
laltă, a Dracului, este închisă. Au fost multe accidente
acolo şi nu riscăm nimic, chiar dacă traseul ales e mai
lung. O iau totuşi înaintea grupului, pentru că văd
aglomeraţie pe munte şi mă tem că n-o să găsim loc la
refugiu. E o decizie înţeleaptă, pentru că după ce ajung
eu şi ocup cele şase locuri necesare, vin mulţi alţii
după mine, iar ai mei ajung la vreo oră distanţă.

A doua zi ne trezim pe la şapte şi după ce ne
facem tabieturile, pe la opt şi un sfert plecăm spre
Lăiţel (e primul vârf pe care urcăm). E ziua cea mai
lungă, avem de parcurs cam un sfert de creastă, vrem
să ajungem până-n Şaua Podragu şi să înnoptăm la ca-
bana situată un pic mai jos, lângă lac. Hotărâm să mer-
gem împreună până la vârf şi după ce facem pozele de
grup, ne despărţim. O să mergem pe acelaşi traseu, dar
eu şi Andra vrem să facem şi vârfurile Vânătoarea lui
Buteanu şi Capra, situate în afara crestei principale,
aşa că o luăm înainte. Ceilalţi vin destul de greu pentru
că au picioarele „raşchetate”, iar muşchii nu prea îi
mai ascultă. Mergem bine, doar eu şi Andra, şi trecem
prin Şaua Paltinului, apoi pe deasupra Bâlei şi ajun-
gem în Şaua Capra, de unde în trei sferturi de oră
facem Vânătoarea lui Buteanu, iar până ajung ceilalţi,
apucăm să şi mâncăm şi să ne facem siesta pe malul
Lacului Capra. 

Sunt mulţumit pentru că mai fac un vârf de
peste 2500 m, unul dintre puţinele care îmi scăpaseră
până acum. De aici încolo, vom merge grupaţi, chiar
dacă destul de prost. Ajungem la Trei paşi de moarte,
şi după o mică dispută asupra traseului pe care să-l ale-
gem spre cabană, mergem totuşi pe traseul de creastă
care ne este şi cunoscut. Trecem pe deasupra Lacului
Buda, apoi urcăm Arpaşul Mare şi coborâm la Lacul
Podul Giurgiului. E abruptă şi solicitantă coborârea,
dar e penultima pe ziua de azi, pentru că într-o oră sun-
tem în Şaua Podragu de unde coborâm la cabana si-
tuată pe la 2100 m. E aproape opt seara şi aflu cu
stupoare că nu mai sunt locuri în camere, iar noi visa-
serăm toată ziua un pat, indiferent cum ar fi arătat el.
E important că suntem întregi, pentru că aflu că, puţin
mai devreme, tocmai a intervenit elicopterul Smurd,
pentru o nemţoaică ce a căzut exact în locul prin care
noi am trecut acum o jumătate de oră. E plin de nemţi,
de polonezi, de cehi, de nordici  în Făgăraş. Asta mă
bucură, pe de o parte, pentru că înseamnă că au des-
coperit şi alţii frumuseţile României, dar pe de altă
parte mă întristează, pentru că românii sunt plecaţi în
Bulgaria la all inclusive, adică hrană pentru stomac,
nu pentru suflet.

Noroc că mă pricep să negociez şi stau pe
capul cabanierului până găseşte o soluţie şi pentru noi.
În sfârşit ne putem odihni chiar dacă stăm claie peste
grămadă, e important că nu mai sforăie nimeni. Dar
nimeni!

Dimineaţa următoare, plecăm din nou spre
creastă şi mergem să facem Moldoveanu, cel mai înalt
vârf al ţării. Am hotărât că e ultima zi de creastă, pen-
tru că ceilalţi dau semne evidente de epuizare, şi nu
vreau să forţez nota, chiar dacă eu mi-aş fi dorit să
facem şi Dara şi Hârtopul Darei. În două ore suntem
la baza Viştei, iar abruptul pe care acum un an l-am
făcut în douăzeci de minute, ne pune la grea încercare,
pentru că bagajul din spate e din ce în ce mai greu.
Ajungem cu bine totuşi, pe Viştea, la 2527m, al treilea
vârf al ţării, iar de aici până la Moldoveanu, mai sunt
doar douăzeci de minute. Suntem pe acoperişul
României, iar dacă pentru mine şi Andra bucuria este
măsurată pentru că am mai fost aici, pentru ceilalţi este
o mare realizare şi mă bucur evident pntru ei, dar şi
pentru faptul că suntem toţi şi putem de aici să spunem
că suntem mândri de ce am realizat şi de România
noastră dragă. Care merită orice efort, oricâte sacrifi-
cii, oricâte lacrimi, de durere sau de bucurie, pentru că
e a noastră, pur şi simplu. În Portiţa Viştei ne despăr-
ţim de creastă, şi coborâm spre Victoria, pe Valea
Viştei, iar restul nu mai are istoric, pentru că deşi am
făcut cinci ore până jos, iar oboseala era evidentă,
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satisfacţia lucrului împlinit şi bucuria de a fi parcurs
mai mult de jumătate din cea mai grea creastă montană
din ţară, nu are limite.  

E începutul toamnei, nu doar calendaristic, dar
şi astronomic, pentru că a trecut echinocţiul, a început
de trei săptămâni şcoala şi noi pornim din nou, din loc,
pentru a redescoperi alte colţuri ale ţării. Mergem în
Bucegi. Pentru România. Şi pentru toţi uniriştii
care simt româneşte. Plecăm de vineri, după ore, evi-
dent, şi ne cazăm la Buşteni. Alegem traseul prin Valea
Prahovei, deşi nu-mi place deloc aglomeraţia de acolo.
E un amestec de nou şi vechi care mă întristează. Asta
pentru că nu s-a mai păstrat mare lucru din parfumul
molcom al anilor perioadei antebelice sau interbelice,
nici în clădiri, nici în oameni,  iar pe de altă parte, pen-
tru că noul este din beton şi sticlă, încercând să copieze
o arhitectură străină locurilor  şi care nu se potriveşte
cu arhitectura tradiţională şi specificul locurilor şi al
oamenilor. Mergem greu, aşadar, mai ales mai sus de
Comarnic, pentru că România mea n-a fost în stare să
construiască un capăt de autostradă în 27 de ani, dar
nu ne grăbim şi nu ne deranjează acest lucru. Oprim
şi la Sinaia, la mănăstire, e aproape un ritual de acum
înainte de a urca pe munte, cu credinţa că numai ajutaţi
de Sus vom putea împlini ce ne-am propus, mâine.

Iar „mâine” vine frumos, cu soare blând, chiar
dacă un pic cu dinţi. Ajungem la telecabină înainte de
opt, e linişte deplină jos şi totuşi nu putem urca. Bate
tare vântul pe creastă şi nu avem altceva de făcut decât
să aşteptăm. Dar aşteptarea se prelungeşte şi devin în-
grijorat, pentru că suntem mulţi, ziua s-a scurtat, iar
cei mici nu mai pot ajunge pe vârf dacă mai stăm mult
aici. Îmi fac tot felul de calcule, să urc doar cu cei mari
pe Jepi, sau cu maşina pe la Sinaia, dar în final vine
vestea bună. Urcăm cu telecabina, dar am pierdut două
ore şi odată ajunşi sus, hotărâm să mergem spre
Crucea Eroilor de pe Caraiman, iar acolo să refacem
planurile cu care plecaserăm de jos. Ajungem într-o
oră şi ceva pe Caraiman şi deşi bate vântul destul de
tare, la dosul muntelui e totuşi bine, iar bucuria mo-
mentului ne face să uităm că e frig. De sus se vede fru-
mos toată Valea Prahovei, e un cer curat pe care numai
toamna poţi să-l întâlneşti, iar de aici nu se văd nepu-
tinţele noastre, cele de jos. Se vede însă de aproape
neputinţa de a reface acest minunat monument închi-
nat eroilor, cărora le datorăm totul. Şi nu mai e decât
un an până la Centenar. Mai e o vară şi încă o toamnă
şi trag nădejdea că cineva ne va trezi. În ultimul ceas! 

E aproape miezul zilei şi decizia de a merge
spre vârful Omu e una dificilă. Hotărârea e una raţio-
nală. Plec doar eu cu cei patru elevi de liceu, urmând
să ne întoarcem pe Valea Cerbului dacă nu mai prin-
dem ultima telecabină. Cei mici rămân la Cruce, se bu-
cură de peisaj şi se vor întoarce în voie la telecabină,
trecând pe la Babele. Nu e timp de pierdut pentru cei
care am hotărât să ajungem pe vârf. Urcăm pe platou,
trecem pe lângă releul de pe Coştila şi Mecetul
Turcesc. Într-o oră şi jumătate suntem la baza vârfului,
dar vreau să le fac o surpriză şi aşteptarea mai dulce,
aşa că urcăm mai întâi pe Bucura, la 2503 m. E prima
lor ascensiune la peste 2500 de metri, iar asta îi bu-
cură. Facem poze, ne odihnim un pic şi în zece minute

vine şi întâlnirea cu vârful cel mai înalt din Bucegi,
Omu. E deschisă cabana, intrăm să mâncăm ceva cald
înainte să facem poze şi să-i spunem României noastre
de ce ne e aşa de dragă. E două şi douăzeci iar decizia
e deja luată, coborâm pe jos, pe Valea Cerbului, nu
avem nicio şansă la telecabină. Mi-e teamă să nu ne
prindă noaptea în pădure, traseul e de circa cinci ore,
iar eu nu ştiu cât de bine vor merge doi dintre cei cu
care sunt pe munte. Mergem însă neaşteptat de bine
iar după trei pauze scurte, ajungem la Buşteni, pe vale,
în trei ore. E cinci şi douăzeci şi suntem la drum şi nu
pot să nu-i felicit pe uniriştii mei „mici” care mi-au în-
trecut aşteptările, ţinându-se scai de mine pe coborâre.
Am reuşit să mai ducem o dată steagurile României şi
al Colegiului sus şi suntem tare mândri de asta. Ne bu-
curăm cu măsură, însă, mai avem încă multe de făcut
şi de văzut în România noastră dragă!

E sfârşit de octombrie şi mergem în nordul
Moldovei noastre şi-a lui Ştefan cel Mare. Pentru
România. Şi pentru toţi uniriştii care simt româ-
neşte. Vrem să ajungem pe urmele cronicarilor. și ale
junimiştilor. Şi a tuturor celor care au făcut istorie în
cultura şi literatura noastră, înainte ca istoria şi litera-
tura să existe. Mergem la Iaşi, oraşul molcom din nor-
dul unei provincii în care s-a născut cuvântul în limba
română. Şi nu poţi merge la Iaşi ca-ntr-un oraş oare-
care. Îţi trebuie o stare. Pentru că Iaşul moldovenilor
şi-al tuturor românilor e poezie. De fiecare dată când
mă gândesc la acest oraş, mi se pune un nod în gât. Şi
nu doar pentru că mare parte din formarea mea are le-
gătură cu Iaşiul. La Iaşi, poezia anulează istoria. Tre-
buie să stai doar o toamnă în acest oraş, să te plimbi

UNITATE
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pe străzile Copoului, sau pe Bucium, sau pe Şorogari,
sau pe Sărărie şi te îndrăgosteşti iremediabil. Trebuie
doar să mergi prin frunzele uscate din Grădina Bota-
nică, sau din Parcul Copou, să urci pe Repedea, sau pe
Ciric, să baţi pe jos, prin ploile de toamnă bacoviene,
străzile din piatră cubică şi te vei întoarce apoi, iar şi
iar pentru că Iaşiul meu, devine un drog de care nu mai
poţi scăpa.

E toamnă frumoasă la Iaşi, cu soare blând, care
alunecă pe clădirile vechi, dar proaspăt renovate ale
oraşului, iar noi, iubitori de cultură, mergem mai întâi
să vedem Casa Vasile Pogor. E locul în care Junimea
a scris istoria, pentru noi. Istoria unei literaturi care s-
a născut greu, a unui popor care făcea istorie, fără să
mai aibă timp să o şi scrie, fiind plecat cu oile pe
munte şi având palmele bătătorite şi crăpate de muncă,
precum pământul de secetă. Un boier al neamului i-a
adunat în casa sa şi le-a dat şansa să pună pe hârtie
toată istoria noastră. Şi sufletul românesc care nu-şi
găsise încă expresia scrisă. Şi s-a născut, probabil, cel
mai important curent literar din acest spaţiu. Mergem
apoi pe străzile înguste ale Iaşilor spre Bojdeuca lui
Creangă. Iar Ţicăul arată la fel ca întotdeauna. Doar
tălăngile nu se mai aud. Şi drumul este acum asfaltat.
Dealurile sunt aceleaşi. Sălciile sunt la locul lor. Ca-
sele mici de pe dealul din faţă au rămas tot acolo. Mâ-
ţele sunt şi ele acolo. Dar oamenii... Eei, cu oamenii e
altă poveste. Pentru că oamenii sunt schimonosiţi de
timp şi, cu toate că timpul are aceeaşi răbdare cu oa-

menii, ei se grăbesc. Şi nu mai au timp să privească la
dealul din faţă şi să vadă turmele de oi ori de vite, să
audă tălăngile ori susurul apelor, şuierul vântului sau
urletul viforului. Spiritul ţăranului din Humuleşti e tot
acolo, doar trebuie să ai starea necesară să-l descoperi.
Sarmalele sunt şi ele pe sobă şi forfotesc în tihnă. Plă-
cintele sunt şi ele aburinde, iar mămăliga e răsturnată
şi îşi trage sufletul înainte să vină mesenii. Tinca este
şi ea în prispa casei, făcându-şi de treabă. Doar Mihai
lipseşte. E plecat la Bucureşti să readucă poezia la ea
acasă, adică în dulcele târg, unde un bătrânel priveşte
de la geamul unei bojdeuci, răvăşit de dorul pentru
prietenul său mai tânăr. Şi boţul de humă se face din
ce în ce mai mic şi se usucă la soare...

Mergem apoi în Copou să facem cunoştinţă cu
un alt boier al literaturii române, Sadoveanu. E un
mare scriitor, indiscutabil, dar un om controversat.
Unii spun că a făcut prea multe compromisuri. Alţii că
ar fi făcut pact cu diavolul. E uşor de judecat astăzi un
om care poate chiar a avut convingeri. Sau poate doar
interese, dar a lăsat ceva în urma sa. Opera lui Mihail
Sadoveanu există şi chiar de-ar fi scris numai Fraţii
Jderi, tot ar fi fost un mare scriitor.

Ne întoarcem spre centru şi poposim şi la Teiul
lui Eminescu. Ne hârjonim un pic în jurul bătrânului
prins cu chingi şi care se încăpăţânează să rămână în
picioare, aşteptându-i, poate, pe Mihai şi pe Veronica...
Iar teiul filtrează, printre ultimele frunze, lumina
blândă a unui sfârşit de toamnă şi de istorie...

Parcurgem pietonala Iaşiului, spre Palatul Cul-
turii. Jumătate din istoria acestui târg este aici. Trecem
pe lângă Mitropolie şi Trei Ierarhi şi ajungem la cea
mai impunătoare construcţie din Moldova. Intrăm mai
întâi la Casa Dosoftei, să vedem unde au fost făcute
primele tipărituri în limba română. Apoi mergem la
Palat, să vedem muzeele de etnografie, de artă şi al
tehnicii. E totul renovat şi frumos în interior, iar ex-
ponatele sunt, multe, unicat în România. Timpul e însă
duşmanul nostru şi muzeul se închide mai devreme
decât ne-am dori. Ieşim în faţă şi de această dată, avem
timp să ne relaxăm, să facem poze şi să-i spunem şi
lui Ştefan cel Mare, care ne veghează atent, că timpu-
rile sunt chiar mai dificile şi complicate decât în vre-
mea în care istoria se făcea cu sabia. 

A doua zi, părăsim Iaşiul pe o ceaţă destul de
deasă şi ne îndreptăm spre Ipoteşti. Mergem pe urmele
lui Eminescu, iar cum trecem de Botoşani, ceaţa se ri-
dică şi iese soarele. Ajungem la casa în care a copilărit
marele poet, dar aceasta este în renovare şi o vedem
doar pe exterior. Complexul muzeal ne oferă însă des-
tule surprize plăcute, avem ce vedea în interior, iar asta
ne face să mai uităm că trăim în ţara în care se poate
pune la intrare o placă pe care să scrie: „Renovare.
Reveniţi.”. E o casă tradiţională superbă, de secol
XIX, o bisericuţă a familiei, o capelă şi câteva mor-
minte frumos îngrijite, un amfiteatru în aer liber în
care vara se fac manifestări literare, etc. Doar lacul lip-
seşte, iar noi suntem grăbiţi şi nu mai avem timp să
mergem la câţiva kilometri distanţă, acolo unde se
află, inspirându-l pe marele nostru romantic să scrie
poezia celebră. Plecăm spre Suceava să vedem
Cetatea de Scaun. Şi să ne imaginăm cum un popor
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mic a reuşit nu doar să supravieţuiască, ci să şi ţină
piept istoriei. În mijlocul cetăţii e un stejar care ne va
spune istoria, în locul unui ghid plictisit şi care
într-un sfert de oră a reuşit să ne sfărâme toate iluziile
şi să facă ţăndări istoria. În loc să ne spună povestea...
Alţii ar fi pus piatră peste piatră să ne spună o istorie
care ar fi putut exista, iar noi ne-o distrugem pe cea
adevărată. Avem o incredibilă vocaţie în a ne distruge
miturile! Nu plecăm de la Suceava înainte să vizităm
Muzeul Satului Bucovinean. Case şindrilite, bârne de
lemn, piatră şi prispe generoase te ajută să înţelegi că
în Bucovina lucrurile se făceau pentru generaţii. Şi ca
să dăinuie, pentru că bucovinenii nu sunt doar oameni
bogaţi şi aspri, ci şi mândri de ceea ce clădesc, cu vo-
caţia lucrului bine făcut. Şi mai ales oameni cu frică
de Dumnezeu sunt bucovinenii, care au clădit multe
biserici şi mănăstiri, să mulţumească Cerului că le-a
dat o ţară bogată şi frumoasă, ţara pădurilor de fag, a
pietrei şi a apelor cristaline. Şi au clădit bucovinenii
sute de biserici şi zeci de mănăstiri, să aibă unde se
ruga şi unde să-şi bocească morţii. Mergem să vedem
şi noi câteva. Începem periplul sufletului la mănăstirea
Dragomirna, apoi mergem la Rădăuţi şi la Putna, iar
în ultima zi a peregrinărilor noastre, la Suceviţa. Ajun-
gem spre seară la Putna şi pluteşte în aer o pace an-
cestrală. În orice moment al zilei ai veni la Putna, e la
fel, pentru că locul e sfânt pentru noi. E „Ierusalimul
neamului românesc” locul ăsta, cum l-a numit poetul
nepereche şi nu ar trebui să existe român care să nu
vină măcar o dată în viaţa lui la Putna să se închine la
mormântul Voievodului, „altarul conştiinţei naţio-
nale”. Românii vin şi pleacă de la Putna, dar nu mai
au credinţa. Credinţa că neamul acesta e al lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt. Şi al lui Mihai, şi al lui Mircea, şi al
lui Vlad. Şi al tuturor celor care au scăldat cu sângele
lor cald brazda de pământ, pentru ca nimeni, niciodată,
să nu uite că Moldova este a urmaşilor şi a urmaşilor
urmaşilor lui Ştefan Voievod, „în veacul vecilor”. E
ultima zi în Moldova de Sus şi mergem la Marginea,
să vedem cum se modela lutul şi cum prindea viaţă din
mâinile oamenilor. Pe drumul de întoarcere trecem şi
pe la Cacica, intrăm în salină să strigăm că suntem
încă vii, că neamul acesta încă n-a pierit atâta timp cât
mai sunt pui de moldoveni care oricât de universali ar
fi, nu uită că sunt şi români. Iar înainte să luăm hrană
pentru trup, mai luăm o dată hrană pentru suflet! Mer-
gem la Târpeşti, la Muzeul „Ion Popa”, cel mai
„scump” muzeu privat al sufletului meu, muzeul ne-
buniei unui om simplu care a înţeles că istoria nu doar
că se schimbă, ci o ia razna, ştergând totul cu buretele!
Trăim un capăt de istorie, suntem în el, dar nu ne dăm
seama, pentru că suntem ocupaţi cu lucruri mărunte.
Măcar să murim în picioare! 

E iarnă în România mea dragă şi totul e alb, ca
de poveste! Prima zăpadă, de fiecare dată când cade,
îmi spală gândurile. Şi visez că trăiesc într-o ţară fru-
moasă, curată ca neaua neatinsă de paşii noştri cenuşii.
O ţară plină de bogăţii, cu oameni care trăiesc decent,
folosindu-se de resursele ei inepuizabile. O ţară cu oa-
meni amabili, care se respectă, şi care îşi găsesc timp
pentru semenii lor aflaţi în nevoi. O ţară în care oame-
nii bolnavi sunt trataţi decent în spitale dotate şi încăl-

zite. O ţară cu şcoli pline cu copii veseli şi profesori
pregătiţi să facă faţă  noilor provocări şi care privesc
spre viitor cu încredere. O ţară cu ape limpezi, cu pă-
duri nesfârşite pe care nu le taie nimeni, cu animale
care zburdă în voie pe pajişti întinse cât vezi cu ochii.
Visez la o ţară cu câmpuri multicolore, pe care nu vezi
un pet sau o hârtie. Visez la o ţară cu bătrâni respectaţi
şi ascultaţi şi cu copii de care  avem grijă să ajungă
oameni mari, responsabili şi care să-şi dorească să tră-
iască, să muncească, să creeze, să iubească, în ea.
Visez...
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Ioan Nicolae SĂCRIERU
clasa a X-a D

Misiunea Patriotică Română
în Statele Unite ale Americii

sau cum putem învăța cu adevărat să fim uniți
Deși reprezintă unul dintre cele mai importante

momente ale Istoriei Românilor, Marea Unire nu este
cunoscută în societatea noastră sub toate aspectele fun-
damentelor ei. Anul 2018, considerat al Centenarului
Marii Uniri, ne provoacă să readucem în memoria
noastră ca popor momentele de acum o sută de ani le-
gate de acest eveniment. Dar cum să facem acest lucru
fără să scoatem la lumină detaliile care au contribuit
la săvârșirea acestui ideal de veacuri? Cu toții știm
despre Alba-Iulia și despre Marea Adunare Națională
care s-a desfășurat acolo pe 1 decembrie 1918; dar
puțini dintre noi știm că multe alte acțiuni și
personalități au existat și s-au implicat pentru ca
Marea Unire să devină realitate. Urma lor nu trebuie
pierdută, iar acest articol propune să deschidem o pa-
gină de istorie pornind de la un detaliu mai puțin cu-
noscut, referitor la Unirea din decembrie 1918: acela
legat de activitatea Misiunii Patriotice Române în Sta-
tele Unite ale Americii. Povestea acestei Misiuni nu
doar că ne va ajuta să înțelegem mai bine contextul is-
toric de atunci, ci ne va da și prilejul să conștientizăm
ce înseamnă conceptul de unire adus în concret. 

Nu putem vorbi de Unirea tuturor românilor
din 1918 decât dacă vorbim și despre participarea Ro-
mâniei în Războiul pentru Reîntregire Națională, așa
cum a fost numit în particular, pentru țara noastră, Pri-
mul Război Mondial. Nu ne putem îndoi de justețea
acestei denumiri, având în vedere că în vara anului
1916, Vechiul Regat a intrat în război de partea An-
tantei cu declarația limpede că urmărește unirea cu
Transilvania și cu celelalte regiuni românești aflate sub
ocupație străină. Așa cum știm, a urmat campania din
toamna anului 1916, finalizată dezastruos pentru Ro-
mânia, care a pierdut controlul asupra a două treimi
din țară, inclusiv asupra capitalei București. Cu
autoritățile, armata și populația retrase în Moldova,
statul român se afla sub amenințarea desființării,
având în vedere puterea superioară a armatelor
dușmane austro-germane și fragilitatea singurului aliat
estic al României, Rusia Țaristă.

Primăvara anului 1917 a fost un moment deci-
siv pentru evoluția ulterioară a României în război: in-
trarea Statelor Unite ale Americii în conflagrație de
partea Antantei, la 6 aprilie. Deși se vorbește extrem
de puțin în manualele de istorie de importanța acestui
eveniment, așa cum vom vedea, el se leagă direct de
ceea ce a însemnat Marea Unire. Cert este că, pentru
români, intrarea noului aliat a fost văzută la început ca

o certitudine a câștigării războiului – să nu uităm pres-
tigiul militar și economic de care se bucura și în acea
perioadă țara de peste ocean. Și totuși, autoritățile ro-
mâne și-au dat seama repede de un fapt alarmant: Sta-
tele Unite nu susțineau idealul românesc al unirii,
având în vedere că președintele american Woodrow
Wilson, Congresul American și alți oameni de stat au
evitat subtil să vorbească despre această problemă,
când ea a fost pusă în discuție de regele Ferdinand și
premierul I.I.C Brătianu în cadrul unor scrisori for-
male1. S-a născut atunci problema cum ar putea fi in-
terpretată această atitudine incertă a noului aliat față
de cauza românească: rea-voință sau necunoaștere?
Faptul că România era singurul stat din sud-estul
Europei care nu avea reprezentanță diplomatică la
Washington a înclinat balanța spre cel de-al doilea răs-
puns: dreptul firesc al românilor asupra Transilvaniei
nu era cunoscut pentru că nu era înțeleasă peste ocean
realitatea istorică din această zonă, respectiv asuprirea
poporului român de către Imperiului Habsburgic.

Din acest motiv, în aprilie 1917, Guvernul
Român și Marele Cartier General Român au hotărât
trimiterea în S.U.A. a unei misiuni neoficiale ce urmă-
rea îndeplinirea a două obiective majore: formarea
unei unități de voluntari transilvăneni emigranți, dar
și propagarea ideii unirii Transilvaniei cu România.
Cunoscută mai târziu sub numele de Misiunea Patrio-
tică (Națională) Română în Statele Unite ale Americii,
aceasta era alcătuită din Vasile Lucaciu, Ioan Moța și
Vasile Stoica – primii doi, preoți, al treilea, locotenent,
toți trei, transilvăneni trecuți în Regat după începerea
războiului. Alegerea acestei formule rămâne până as-
tăzi parțial inexplicabilă pentru istorici; totuși, ea se
va dovedi hotărâtoare. Condițiile în care Membrii Mi-
siunii s-au deplasat în America sunt demne de amintit:
70 de zile de traversare cu trenul a ținuturilor rusești,
tulburate de revoluția de la începutul anului 1917, cu
resurse financiare minime2. Un aspect particular legat
de Vasile Stoica, care de altfel va fi și cea mai impor-
tantă figură a Misiunii, este acela că a plecat în Ame-
rica direct de pe patul de spital din Iași, după a doua
sa rănire gravă din timpul luptelor, așa că pentru el că-
lătoria a fost cu mult mai grea.

Nivelul de informare a clasei politice ameri-
cane cu privire la situația de drept a chestiunilor
românești este bine precizat de același Stoica mai târ-
ziu: ,,Era necesar acest lucru cu atât mai vârtos că
lumea nu ne cunoștea deloc: chiar bărbați din fruntea
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vieții politice abia știau unde e situată România;
necum să cunoască problema Transilvaniei și idealul
pentru care sângeram”3. Nu doar că nu era cunoscută,
dar mai era și prost interpretată de unele ziare ameri-
cane care discreditau imaginea României4. În acest
context, nici nu-i de mirare că, imediat ce au ajuns în
America, cei trei au aflat de la secretarul de stat Robert
Lansing și apoi de la ministrul de război american că
era imposibilă constituirea unui grup de voluntari ro-
mâni în cadrul armatei americane. Cu acest prim
obiectiv încă de la început eșuat, Misiunea părea că își
încheiase sarcina. De fapt, nici nu și-o începuse cu
adevărat. Miza cea mare a celor trei s-a legat de cel
de-al doilea obiectiv menționat mai sus și care se re-
ferea la necesitatea de a dovedi poporului american și,
prin el, conducătorilor săi, că dorințele românilor sunt
juste. Trebuia găsită o soluție de a informa cea mai pu-
ternică națiune din lume despre aspirațiile unui popor
mic, aflat la marginea uitată a unui continent măcinat
de război.

În scurt timp, Misiunea a găsit această moda-
litate: să determine susținerea cauzei României Mari
de către comunitățile de români din Statele Unite.
Aproape complet rupți de patria natală, de care se
despărțiseră din cauza vitregiilor istoriei, emigranții

români din America numărau o populație de aproxi-
mativ 180-200.000 de oameni, împărțită în mai multe
comunități: Michigan, Cleveland, Ohio și altele. Vocea
lor unită era singura care ar fi putut să se audă în Sta-
tele Unite pentru a determina această țară să susțină
România. În acest sens, cei trei membri ai Misiunii au
intrat în contact cu aceste comunități pentru a le de-
termina să acționeze astfel. Apropierea a fost facilitată
de un fapt (întâmplător sau nu) important: emigranții
români din America erau transilvăneni, ortodocși și
greco-catolici, iar cei trei erau tot transilvăneni, dintre
care un preot ortodox (Ioan Moța) și unul greco-catolic
(Vasile Lucaciu).

Ceea ce este clar, este faptul că aceste
comunități nu erau unite între ele în momentul în care
Misiunea a început să li se adreseze – fapt ce repre-
zenta un dezavantaj. Această stare de lucruri este bine
evidențiată în paginile publicației lunare Sămânătorul
din Youngstown, Ohio. Unele dintre articolele sale
evidențiau disputa crâncenă dintre această publicație
și ziare din alte comunități românești (cum ar fi ziarul
America); conflictele lor se situau de obicei la un nivel
individual, fiind marcate de probleme personale și care
nu excludeau un vocabular pe alocuri de-a dreptul jig-
nitor și vulgar5.

Cu toate acestea, cei trei membri ai Misiunii
au reușit să aducă aceste comunități, puțin câte puțin,
în comuniune. Astfel, ei au organizat, în vara și toamna
anului 1917, conferințe și mari adunări naționale de
informare și de convingere a românilor de acolo.
Aceste acțiuni au fost completate de o intensă activi-
tate publicistică, realizată deopotrivă de toți trei. Dacă
Vasile Lucaciu și-a concentrat activitatea în zona
Michigan (acolo unde se afla preot paroh și fiul său
Epaminonda Lucaciu), iar Ioan Moța s-a axat pe pu-
blicarea unui ziar în Ohio, numit Libertatea, Vasile
Stoica a fost mai degrabă un liant care a activat neobo-
sit și, din ce în ce mai cunoscut, peste tot. Putem ob-
serva acest lucru prin intermediul aceleiași publicații
Sămânătorul, având în vedere că numărul 9 din sep-
tembrie 1917 relatează cu foarte multă emoție eveni-
mentul Marii Adunări din Youngstown, organizat pe 2
septembrie, fiind evidențiat entuziasmul cu care a fost
primit discursul convingător al lui Stoica ce se referea
la necesitatea sprijinului moral și fizic pe care românii
emigranți sunt datori să-l dea țării lor natale6.

Se poate observa că Vasile Stoica a fost cel
care a jucat un rol cheie în ceea ce privește acțiunile
Misiunii din America – și aceasta pentru cel puțin două
considerente. În primul rând, fiind singurul cunoscător
de limbă engleză dintre cei trei, el a avut posibilitatea
să se adreseze direct prin telegrame oamenilor politici
americani, să aibă apariții în ziarele consacrate de
acolo (The Washington Post) și chiar să reușească să
obțină sprijinul unor importanți formatori de opinie ai
timpului; activitatea sa în acest sens meritând să fie
abordată într-o lucrare distinctă. În al doilea rând,
Stoica a fost și cel care a stat cel mai mult în Statele
Unite – până la finalul anului 1918 – în timp ce Ioan
Moța a părăsit America după numai trei luni (plecând
în Basarabia), iar Vasile Lucaciu, după șase luni (ple-
când la Paris). 

UNITATE



18

ESEU

REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

Prin acțiunile sale aproape solitare, sprijinite,
totuși, începând cu 1 ianuarie 1918 de nou-înființata
Legație a României la Washington, tânărul locotenent
a militat permanent pentru formarea acelei voci co-
mune prin care toți emigranții români din America să
sprijine cauza de unire a țării lor. Pe măsură ce timpul
a trecut, aceștia au înțeles că este necesar să renunțe
la contradicțiile de ordin personal dintre ei, iar mani-
festările lor de susținere au început să fie tot mai multe
și mai intense, așa cum a fost, de exemplu, marea în-
trunire de la Cleveland din 10 martie 1918. Punctul
culminant a fost înființarea, în același an, la 5 iulie, a
Ligii Naționale a Românilor din America prin care s-
a reușit articularea fermă a acelei voci comune. Din
acel moment, societatea americană a devenit cu ade-
vărat conștientă de dorința firească a românilor de a
se constitui într-o Românie Mare, motiv pentru care a
și început să o susțină. De aceea, faptul că la 6 noiem-
brie 1917 președintele american Woodrow Wilson s-a
pronunțat într-un final în favoarea aspirațiilor
naționale ale românilor, poate fi considerat un succes
al comunității românești din America și implicit al Mi-
siunii Patriotice Române, prin cel mai important re-
prezentant al ei, Vasile Stoica. Sprijinul acordat de
către Statele Unite, în acest fel, realizării Marii Uniri
a contat enorm pentru ca aceasta să fie recunoscută în
cadrul Conferinței de Pace de la Paris (1919-1920)
prin faptul că a dat un imbold tuturor aliaților Româ-
niei să se ralieze pe poziția adoptată de americani cu
privire la acest subiect. Vasile Stoica a fost unul dintre
membrii delegației române de la Paris, astfel că se
poate observa că el a susținut până în ultimul moment
cauza țării sale – mai precis, până a fost recunoscută
pe plan internațional.

Pe scurt, aceasta ar fi istoria Misiunii Patriotice
Române în Statele Unite ale Americii – există mult
mai multe aspecte de precizat în legătură cu ea. S-ar
putea formula următoarele întrebări: este acest episod
unul demn de a fi păstrat viu în ființa noastră? Îl putem
considera un element semnificativ al tabloului de eve-
nimente ce compun Marea Unire? Avem ce învăța de
la el?

Din punctul nostru de vedere, prin prezentarea
activității acestei Misiuni, se deschide o altă perspec-
tivă de a înțelege procesul prin care a fost posibilă
Marea Unire. Înainte de toate, se poate remarca faptul

că mult mai mulți oameni decât am crede au luptat
pentru realizarea acesteia – nu doar transilvănenii
prezenți la Alba-Iulia pe 1 decembrie 1918, ci și alte
sute de mii de români emigrați în America, a căror
susținere a fost de un real folos în ceea ce privește
schimbarea mentalității societății americane cu privire
la idealurile românești. Mai mult decât atât, putem
constata cât de importantă poate fi lucrarea a trei oa-
meni ori chiar și numai a unui singur om, în mișcarea
unei întregi comunități pentru a o determina să-și
susțină un ideal. Îndrăznim să spunem că, fără voința,
forța de convingere și jertfa celor trei membri ai Mi-
siunii, românii emigranți din America n-ar fi susținut
niciodată cauza țării lor și, în consecință, nici Statele
Unite n-ar fi făcut-o. Dar poate cel mai important as-
pect de învățat din activitatea acestei Misiuni este
exercițiul de unire pe care l-a determinat în rândul ro-
mânilor de peste ocean. Aceștia n-au putut forma o
voce comună prin care să susțină dorința națiunii lor
decât în momentul în care au fost complet conștienți
de ei și de țara lor, când i-au ascultat și le-au urmat
sfatul celor care le-au vorbit și atunci când au renunțat
complet la discordiile personale care se aflau între ei.
Poate că acestea sunt cele trei caracteristici ale unei
uniri cu folos: conștientizare, ascultare și renunțare la
orgoliile eului. Și nu doar o unire între ei au reușit să
realizeze – ci și o comuniune la nivel spiritual și de
conștiință cu românii rămași acasă, ale căror nevoi le-
au înțeles și s-au implicat pentru ele ca și cum ar fi fost
ale lor. 

Într-o societate cum este cea de astăzi, în care
constatăm cu tristețe câte lucruri nu se realizează toc-
mai pentru că lipsește exercițiul de a fi cu adevărat în
unire, afișându-se eventual doar o  pseudo-unire, avem
cu siguranță câte ceva de învățat atât de la
personalitățile, cât și de la simplii oameni a căror po-
veste am amintit-o mai sus. Poate că vom mai avea
prilejul să mai amintim despre faptele lor – sunt des-
tule de spus. Până atunci, ne rămâne să înțelegem că
acești oameni – fie că numele lor a fost reținut de Is-
torie, precum al celor trei membri ai Misiunii, fie că
nu sunt decât simpli indivizi ai comunității de români
din America acelei epoci – merită recunoștința memo-
riei noastre colective acum, la o sută de ani de la fap-
tele lor mărețe. Și când zicem recunoștință nu ne
referim la o formală comemorare; ci ne referim la
amintirea vie a unor oameni din ale căror fapte putem
învăța cu adevărat ceva.
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Prof. Vasile CHIPER

De la agonie la triumf
M-am născut la 30 de ani după 1917. În familia

mea evenimentele din timpul Primului Război Mon-
dial au fost extraordinar de vii şi de dureroase, deoa-
rece aproape toţi membrii familiei mele, din partea
tatălui meu, au fost afectaţi de acea calamitate. Buni-
cul a fost pe front şi a luptat împotriva germanilor la
Oituz. Acesta, împreună cu bunica, a avut șapte copii
care au cunoscut de mici ororile războiului. Bunica,
alături de șase copii minori, a trăit sub ocupaţie ger-
mană, iar cel mai mare dintre aceștia, care avea atunci
16 ani (unchiul meu, adică fratele tatălui meu) și era
elev al liceului ,,Unirea”, s-a refugiat împreună cu ar-
mata română în Moldova. Atunci toți elevii liceului au
fost evacuaţi şi unchiul meu a trăit în spatele liniilor
frontului. Bunica și cei șase copii minori s-au refugiat
în satul Păţeşti, atunci când au apărut armatele ger-
mane. Au fost bătălii crunte  la Odobeşti,  la Păţeşti…

Bunica s-a refugiat, din acel sat, la şcoală, era
nevastă de învăţător. Şi-a lăsat casa şi a fugit în refu-
giu. Unde? La Odobeşti, într-o vie, la un frate de-al ei.
La scurt timp, s-a certat cu el și s-au mutat în casa ei
de zestre, casă în care locuiesc acum. Era o casă con-
struită în 1900, unde la 1917 bunica se instalează pen-
tru prima dată într-o cămăruţă. Casa este rechiziţionată
de trupele de ocupaţie germană, iar în camerele noas-
tre, pe lângă cea în care locuiau bunica şi copiii mi-
nori, stăteau și ofiţeri sau soldaţi ai armatelor de
ocupaţie. În salon, o încăpere ceva mai mare, erau ca-
zaţi prizonierii ruşi. Erau ţinuţi câte o noapte sau două,
după care erau instalaţi în lagărul de la Odobeşti. Tatăl
meu s-a născut în 1911, la izbucnirea războiului avea
cinci ani. Până la 8-9 ani a trăit în regimul de ocupaţie,
se ducea printre prizonierii ruşi şi venea acasă cu pă-
duchi, însă bunica nu i-a mai permis acest lucru.

Tatăl meu era un copil foarte zburdalnic, se
plimba prin curte, aceasta fiind plină de căruţe, de cai,
de armament, de tot felul de materiale de război. La
un moment dat a trecut pe sub burta cailor şi unul l-a
lovit cu copita şi a fost adus la bunica, plin de sânge,
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iar ea a leşinat de disperare. În altă zi, tatăl meu s-a
jucat cu o grenadă, aceasta i-a explodat în mână şi i-a
tăiat trei degete de la mâna dreaptă. 

Când eram mic, în curte la noi se găseau tot
felul de cartuşe, obiecte de război. Prima grijă era să
mă anunţe pe mine ,,Vezi ca nu cumva să te joci cu
astea!”, dându-mi mereu exemplul tatălui meu. Era o
groază cumplită cu joaca cu materialele de război.
Acesta a fost mediul în care am trăit - tot timpul po-
veşti de război. Eram fascinat de Primul Război Mon-
dial. Mă duceam cu tata pe câmp şi îmi arăta cu biciul
,,Uite, acolo, uite, acolo au fost tranşeele române!” şi
într-adevăr se vedeau urmele tranşeelor. Pe lângă
aceste informaţii orale de istorie locală şi orală, mi-a
picat în mână, pe când aveam vreo 10 ani, o carte mă-
reaţă, a lui Constantin Chiriţescu, un publicist român
care a făcut o istorie a participării României la Primul
Război Mondial, în marele război de reîntregire a
neamului. O operă pe care am citit-o în prima ediţie.
Era opera unui publicist, nu era absolvent al unei fa-
cultăţi de istorie, nu avea o diplomă de istoric, dar era
un mare patriot şi a făcut o carte care a fost cu totul şi
cu totul extraordinară. M-a fascinat şi pe mine, copil

grafica: Andra Potlog, 
Robert Oriță și Mihai Ignătescu
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de 10 ani. După am înţeles că a fost întâmpinat cu un
vertiginos entuziasm chiar de oamenii care aveau drept
vocaţie istoria. De aici a rămas fascinaţia mea pentru
perioada dintre 1916-1918. Cele mai tulburătoare po-
veşti erau cele ale bunicii. Bunica mea avea 35 de ani
pe atunci, era o femeie tânără, în putere, cu șase copii
minori acasă, feciorul cel mare plecat în refugiu, soţul
pe front şi aşa mai departe. A trăit toate ororile ocupa-
ţiei, dar cel mai cumplit lucru pentru bunica era cano-
nada de pe front. Auzeau cum băteau tunurile la
Mărăşeşti, iar de la Odobeşti la Mărăşeşti e o distanţă
relativ scurtă, astfel încât de la Odobeşti se vedeau
dealurile de la Panciu. 

În  bătălia de la Muncelu, a murit fratele buni-
cii mele, eroul sergent Nicolae Ioniţă - locuiesc pe
strada care-i poartă numele. Din familia mea au fost
oameni care au trăit sub ocupaţie, au fost persoane care
au luptat pe front. Bunicul s-a întors de pe front, rănit,
dar în viaţă şi decorat pentru merit, pentru realizările
sale de vitejie. Bunicul dinspre mama a făcut cealaltă
parte a războiului din 1919, el a fost mai tânăr şi a fost
mobilizat pe front, a mers cu armata română la Cluj,
la Oradea și a ajuns în Ungaria, în bătălia de pe Tisa,
chiar până la Budapesta. Era stegar al regimentului și
a primit pentru faptele sale de curaj ordinul „virtutea
militară clasa a III-a”, fiind decorat și primind o
suprafață de teren în Dobrogea. A fost împroprietărit
după război. Sunt foarte mândru de acest neam din
care provin, pentru că au trăit toate experiențele aces-
tea și mi le-au transmis mie.

A trecut timpul, acum vreo câțiva ani mi s-a
întâmplat să descopăr într-o carte de istorie locală a

domnului Cezar Cherciu, o carte despre Primul Război
Mondial, o informație despre bunicul meu - nu știam
că el fusese decorat pentru merit. Atunci am reluat car-
tea măreață a lui Constantin Chirițescu și am recitit-o
cu mare atenție, încercând să aflu  pe unde s-au
desfășurat bătăliile, cum a fost cu aceste lucruri, să
aflu, ca să zicem așa, istoria bunicilor, a unchiului meu
și a celor care au murit în război. Și am mai luat o dată
cartea lui Chirițescu la inspectat, am citit-o cu mare
atenție, prima lectură am făcut-o în copilărie, acum la
maturitate am refăcut-o, încercând să înțeleg, să cu-
nosc mai bine evenimentele. 

Vreau să leg relatarea mea de mai multe mo-
mente. În 5-6 ianuarie 1917 are loc lupta de pe Măgura
Odobeştilor, în care germanii reușesc să ocupe cota
1001, așa se numea atunci, acum au găsit că este de
983 m, mă rog, acolo la Releu. Odată cu cucerirea Mă-
gurii Odobeștilor este ocupat și Focșaniul pe 7 ianua-
rie. A fost o perioadă dureroasă pentru bunica și cei
care au trăit sub ocupație. S-au întâmplat o multitudine
de lucruri în perioada asta, dar cele mai importante
momente am spune că sunt cele dintre 22 iulie - 1 au-
gust, când are loc bătălia de la Mărăști. Marea victorie,
una dintre cele mai importante bătălii din Primul Răz-
boi Mondial, când armata română rupe frontul aus-
triac, german și pătrunde pe un teritoriu imens în
epocă. Pe vremea aceea erau lupte de poziții, de
tranșee și s-a întâmplat atunci ca românii să realizeze

sergent erou Nicolae IONIȚĂ

Clădirea Liceului Unirea 
sub ocupația germană (1917)
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la Mărăști o super victorie, un lucru neobișnuit în Pri-
mul Război Mondial. După aceea urmează marea bă-
tălie între 6 și 10 august, la Mărășești. Se termină pe
15 august la Muncelu, foarte aproape de Panciu, acolo
murind sergentul Nicolae Ioniță, unchiul din familia
mea, al cărui nume îl poartă și strada unde trăiesc și
pe care a trăit acest erou.

Mai departe, după victoriile și anul 1917 plin
de speranțe, se întâmplă catastrofa, pentru că la 7 no-
iembrie are loc revoluția bolșevică la Petrograd, când
la puterea Rusiei ajung bolșevicii, când Lenin și Troțki
hotărăsc ieșirea din război. Are loc armistițiul general,
fără condiții, în care Rusia pur și simplu renunță la
orice veleitate militară și se lasă la dispoziția Germa-
niei. Atunci frontul rusesc cade, în continuarea lui ve-
nind frontul românesc, care nici el nu mai putea să
reziste, iar în 9 decembrie are loc armistițiul de la
Focșani. Se întâlnesc reprezentanții armatei germane,
austriece, bulgare, turce cu ruşii și cu românii și are
loc acest armistițiu în urma căruia se va încheia pacea
de la Buftea în 5 martie, dar, în același timp, are loc
pacea de la Brest-Litovsk dintre Rusia și Puterile Cen-
trale. Practic din momentul acela, frontul a picat, iar
România se afla în prăpastie. În urma păcii, nemții au
pus niște condiții absolut îngrijorătoare. De exemplu,
să renunțăm la Dobrogea, pe care o pretindeau bulga-
rii, de asemenea, a fost obținută de către austrieci toată
zona Carpaților și din partea Germaniei au fost stabi-
lite niște condiții economice teribile. La toate protes-
tele delegației române, ei au răspuns în felul următor
„Vă facem vouă așa ceva, dar ce o sa le facem ălora”,
adică francezilor, englezilor și celorlalți dușmani din
Antanta. Pur și simplu, asta i-a îndârjit și mai tare pe
francezi și pe englezi când au văzut ce condiții de pace
au oferit nemții pentru români. Aceia s-au ambiţionat
și mai tare ca sa nu pățească și ei la fel. 

După pacea de la Buftea, la 18 martie se
schimbă Guvernul, vine un Guvern pro-german al lui
Marigloman. Are loc un eveniment deosebit și anume

la 9 aprilie se unește Basarabia cu România, dar
România se afla într-o situație foarte grea cu armatele
pe linia frontului. România a avut inteligența să tergi-
verseze ratificarea tratatului de pace de la București și
am așteptat cu sufletul la gură să vedem ce fac ceilalți
aliați, adică mai rămăseseră în funcțiune trei fronturi.
Frontul francez, frontul italian și frontul de la Salonic,
un front situat în Balcani, împotriva Bulgariei și a
Germaniei. Luptau pe de o parte francezii, alături en-
glezi, greci și sârbi. Armata sârbă se retrage și se
așezată pe linia Salonicului. 

În 15 septembrie 1918 are loc evenimentul
crucial care marchează sfârșitul războiului Franchet
d’Eesperey, cu armata aliată de la Salonic, sparge fron-
tul bulgar la Dobropolje, se prăbușește Bulgaria. Pe 2
octombrie are loc armistițiul bulgar la Salonic. Armata
bulgară a fost dezintegrată. Regele Bulgariei fuge, este
însoțit de Radoslalov, primul ministru şi așa mai de-
parte. Are loc o revoltă în Bulgaria, iar armatele de la
Salonic înaintează către București. În fruntea lor se
afla generalul Berthelot, care era un prieten al româ-
nilor și care a condus misiunea franceză în campania
din 1917. Atunci se pune problema eliberării țării
noastre, pentru că Mackechzen hotărăște să își retragă
trupele din Muntenia, Oltenia și Dobrogea, fiind deja
atacați de francezi de la Sud de Dunăre. 

În aceste condiții are loc evenimentul care
duce la eliberarea Focșaniului la 29 octombrie 1918.
Regimentul numărul 10 Putna, care era din Focșani
este luat de pe linia frontului. Luptaseră pe la Oituz,
Onești și fuseseră aduși la Tecuci în așteptarea mo-
mentului când vor pleca nemții și într-adevăr nemții
încep să se retragă și atunci se formează un detașament
condus de colonelul Cristofor. Românii intră în
Focșani după aproape doi ani de ocupație germană.
Vreau să vă relatez câteva fraze din Jurnalul de
Operațiuni al regimentului numărul 10 Putna. E o re-
dactare cât se poate de seacă. Un ofițer a scris despre
următoarele evenimente: „La ora 13 Detașamentul

UNITATE

Constantin PULPĂ
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intră în Focșani, fiind primit cu mare entuziasm de
autoritățile civile și populația orașului. La intrarea în
Focșani, Rudolf  Gheorghiu, prefectul județului Putna,
printr-o simțită cuvântare urează armatei „bun venit”,
la care a răspuns colonelul Cristofor”.

E o relatare săracă, dar vă rog să vă imaginați
ce simțeau focșănenii după doi ani de ocupație ger-
mană, așa cum a simțit bunica mea când în sfârșit s-a
retras armata germană și când cea focșăneană s-a în-
tors într-un fel victorioasă și a eliberat orașul de
ocupația inamicilor. Nu a trecut mult - o lună și o zi -
și la 1 Decembrie 1918 are loc momentul astral al is-
toriei naționale. După prăbușirea țării, de la agonia
României, apare triumful acestei națiuni, căci la 1 De-
cembrie 1918 se petrece un lucru extraordinar. Are loc
parada armatei române biruitoare care defi-
lieză pe sub un Arc de Triumf din lemn, con-
struit provizoriu. Pe sub el trec călare trei
personalități, în mijloc Regele Ferdinand,
avându-i alături pe Regina Maria și pe gene-
ralul Berthelot. În spatele lor mărșăluia în-
treaga armată română din Moldova, după
care urmau armatele aliaților, un detașament
francez, unul englez, unul american, unul ita-
lian, unul grec și unul sârb. A fost un moment
cu totul și cu totul deosebit. Și nu întâmplător
s-a mai petrecut ceva tot în aceeași zi. La

Alba Iulia a avut loc Adunarea Națională, prin care
s-a proclamat unirea Transilvaniei cu România. 

S-a realizat un ideal, o chestiune absolut ului-
toare, și anume România Mare. Regimentul numărul
10 Putna este trimis cu trenul la Turda, participă la bă-
tăliile pentru eliberarea Clujului, Oradei, luptă în
Ungaria pe Tisa și ajunge până la Budapesta. Bunicul

dinspre mamă, gen. Constantin
Pulpă, stegar al regimentului,  a
fost împroprietărit cu teren în
Dobrogea, a primit dreptul să că-
lătorească pe căile ferate fără
bilet și multe altele. A fost un ve-
teran de război!

Asta este povestea fami-
liei mele materne și paterne și aș
vrea să vă mai spun ceva despre
evenimentele din 1918 care i-au
mobilizat pe toți și copiii și fe-
meile sub ocupație și soldații care
au luptat pe front şi  au pierit și
toată strădania poporului acesta,
care i-a cuprins pe rege și pe re-
gină, pe politicieni, pe parlamen-
tari și pe diplomați, iar totul este
rezultatul unui proiect național
care a fost înfăptuit cu extraordi-
nară pricepere. Am avut și noroc,
dar ceva ce nu poate fi contestat
a fost dârzenia lor, efortul de a re-
zista în fața unor încercări cu

totul și cu totul deosebite. Aș dori să vă mai spun ceva:
așa cum a trecut familia mea prin Primul Război Mon-
dial, așa au pățit și bunicii și mai degrabă străbunicii,
care acum 100 de ani au contribuit la aceste eveni-
mente, la acest triumf.  

Vreau să vă împărtășesc ceva și anume că ar fi
cazul să ne simțim mândri de ceea ce suntem, de isto-
ria națională, de înaintașii noștri și să privim acest
lucru cu mai multă atenție, cu mai multă satisfacție.

grafica: Amalia Serea și
Alina Teodora Radu
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UNIREA prin ochii unui 
adolescent al generației 2000

Irina NĂSTASE
clasa a X-a E

De multe ori, uităm să privim lucrurile mai în
amănunt, să găsim magia a tot ce ne înconjoară. De
multe ori, nu ne punem întrebări, poate mai profunde,
precum: „Cum am ajuns aici?”; „Dacă nu era acel mo-
ment, ce s-ar fi întâmplat cu noi?” ; „Ce înseamnă
acest lucru pentru mine?”. Totodată, consider că fie-
care persoană vede lucrurile din propria perspectivă,
iar acest lucru este influenţat de o multitudine de fac-
tori : vârstă, mentalitate, experienţă, regrete, dorinţe,
chiar şi scopuri. 

Se spune că generaţia anilor 2000 este o gene-
raţie a tehnologiei, a stilurilor, de multe ori neînţelese,
a mentalităţilor complet schimbate. Şi, totuşi, dacă am
lua o pauză de la viaţa cotidiană şi am adresa această
întrebare tinerilor din generaţia aceasta – „Ce în-
seamnă Unirea pentru voi?” – oare care ar fi răspun-
surile? 

Fac parte din această generaţie, iar dacă aş
primi această întrebare nu m-aş da înapoi de la un răs-
puns. Unirea este bucurie. De ce? Datorită ei suntem
cine suntem. Din nefericire, se pare că uităm din ce în
ce mai mult acest lucru. Uităm, că acum 100 de ani,
am devenit un popor în întregime. Părem străini unii
de alţii, părem străini de noi înşine, ajungem să uităm
de unde am plecat sau chiar uităm să preţuim ce deja
avem. Încet-încet, pierdem esenţa lucrurilor din jurul
nostru, pierdem tradiţia, pierdem ceea ce ne uneşte.
Dăm vina unii pe alţii pentru toate lucrurile care ni se
întâmpla în loc să ne unim şi să luptăm pentru un viitor
mai bun. Nu „dăm mână cu mână” în încercarea de a
face ceva mai bun, ci stagnăm sau ne pierdem puţin
câte puţin. 

Unirea pentru mine înseamnă iubire, înseamnă
respect şi încredere. Am încredere că tineretul are un
potenţial imens să unească toate inimile plecate în
lume care ştiu, de fapt, că AICI e ACASĂ. 

Respect tradiţia, pentru că e singurul lucru care
mă poartă în timp, mă face să privesc spre trecutul,
atât istoric, cât şi personal, reuşind să păstrez o bucată
din cei care m-au ajutat să cresc. Tradiţia e cea care
îmi arată cum era odată şi naşte o dorinţă de a răzbate
pentru a o apăra. Iubesc locurile noastre şi farmecul
lor. Iubesc entuziasmul şi veselia veşnică a românilor
autentici, bunăstarea şi dărnicia lor. Zâmbetele calde
şi iubitoare ale bătrânilor, ochii lor plini de emoţie şi
dragoste faţă de ţară, dorinţa de a reuşi să răzbatem în
a o menţine unită, poveştile lor pline de tâlc, toate
acestea sunt o comoară ce merită apărată. Ele pentru
mine, înseamnă unire. Reprezintă o legătură între tre-
cut şi prezent, ne arată cât suntem de asemănători dacă

avem curajul să spargem bariere fals create, precum
vârstă, zonă, statut social. Asta înseamnă unire. Depă-
şirea graniţelor create de societatea contemporană, în
vederea păstrării legăturii sincere între oameni. 

Sunt un adolescent al generaţiei 2000 şi, ca şi
ceilalţi, am stiluri neînţelese, o mentalitate diferită,
abia acum sunt la începutul clădirii drumului propriei
mele vieţi, deci a propriei experienţe, şi am multe de
învăţat şi de îmbunătăţit, dar cred în schimbare. 

Cred că unirea e în noi. Noi, ca oameni, sun-
tem singurii care putem avea grijă de valorile noastre.
Suntem singurii care putem menţine legăturile dintre
noi. Unirea este bucurie, astfel este de datoria noastră
să oferim bucurie, un zâmbet, un ajutor, o vorbă bună.
Să nu ne privim cu ochi reci şi goi, încercând să de-
monstrăm cine este mai bun, pentru că acest lucru ne
desparte. 

Să încercăm să ne iubim aşa cum suntem, să
ne respectăm unii pe alţii, să repectăm tradiţia şi cre-
dinţa. Să căutăm şi să respectăm radăcinile. Cred că
este de datoria fiecăruia dintre noi să păstrăm ce este
al nostru, să rămânem uniţi. 

Acum, te întreb pe tine: „Ce înseamnă Unirea
pentru tine?”

UNITATE

grafica: Rareș Fiștoc
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Prof. Daniela PLĂIAȘU

Despre spiritualitate
arhetipală în “MIORIȚA”

Text suport - varianta Alecsandri

Moto:
1. „Desigur, nu vrem să spunem că Miorița sintetizează toate caracteristicile geniului

românesc. Dar adeziunea întregului popor la această capodoperă folclorică rămâne totuși
semnificativă, și nu se poate concepe o istorie a culturii românești fără o exegeză a acestei
solidarități.” (Mircea Eliade „De la Zalmoxis la Genghis-Han”)

2. „Viața curge fără folos spiritual atâta timp cât individul nu se întreabă asupra rostului
și întinderii sinelui său.” (Petru Ursache – „Miorița – dosarul mitologic al unei capodopere”)

Am simțit o copleșitoare responsabilitate um-
brită de o apăsătoare neputință de fiecare dată când am
predat „Miorița”, în primul rând pentru că am văzut
întotdeauna în această capodoperă folclorică un vehi-
cul temporal multistratificat cu vestigii spirituale din
întreaga existență a înaintașilor noștri, de la haina
epică medievală: „Unu-i moldovan/Unu-i ungurean/Și
unu-i vrâncean.”, până la străvechea mistică a profe-
siei defunctului, care e atestată prin obiectele găsite în
morminte încă din zorii umanității; de la confluența
spiritualității mioritice cu mituri de la începuturile scri-
sului sau chiar aparținătoare tradițiilor orale din vechi
spații spirituale ale omenirii până la conturarea, prin
regiunile din Europa în care a fost găsită, a marilor tra-
see ale transhumanței, dar și ale iradierii unei culturi,
religii, etici ancestrale și ale unei viziuni filosofice
asupra morții la fel de vechi. 

„Miorița” este un fenomen folcloric unic prin
interesul uriaș pe care tema și principalele sale motive
l-au generat în istoria poporului nostru, ea circulând
pe teritoriul românesc în peste o mie de variante. Din-
tre acestea multe sunt aparținătoare colindului, unele
structuri sunt regăsite în bocete la înmormântarea ti-
nerilor necăsătoriți, câteva, pe teritoriul transilvănean,
chiar în cântece de leagăn. Colindele și bocetele sunt
specii cu o mare capacitate de conservare a unor struc-
turi mitice și a unor viziuni escatologice arhetipale. 

Apartenența acestei magnifice creații populare
la spațiul sud-est european, unde, așa cum subliniază
Mircea Eliade în cartea „De la Zalmoxis la Genghis-
Han”, multe elemente de cultură arhaică au
supraviețuit în tradiții, folclor, etnografie, existând în
acest areal chiar zone atât de conservatoare, în care
elemente mitice dispărute în Grecia lui Homer încă
mai supraviețuiau la începutul secolului al XX-lea,
m-a făcut să acord atenție căutării arhetipurilor și să
caut a decodifica elemente semantico-stilistice într-un
mod apropiat de cel ce funcționează în basme, ritualuri

de înmormântare, în concepția arhetipală asupra tre-
cerii care este moartea și în elementele simbolice ale
pragurilor în care viața trece în moarte și mai apoi în
diversele ipostaze ale nemuririi.

Mi s-a părut, de-a lungul celor câteva decenii
de activitate ca profesor de literatură, adică în mod
fundamental de putător al cuvintelor, deci al crezurilor
unor morți din trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat
către generațiile de azi, că aș atinge un Sfânt Graal al
interpretării literare dacă aș găsi o cheie care să des-
chidă un drum spre o interpretare unitară și profundă
a fabuloasei noastre „Miorița”. Desigur, materialul de
față este doar pentru a fixa în scris încă una din încer-
cări..., poate chiar într-o tonalitate minoră, pentru că
demersul ce leagă toate elementele de semnificație ale
baladei pe care vreau să le aduc în discuție este cel sti-
listic.

Din momentul descoperirii și publicării bala-
dei în secolul al XIX-lea, dezbaterile, polemicile
aprinse pe diverse probleme au scris deja o istorie
foarte groasă a receptării acestei fabuloase opere de
artă, de la interpretări strict folcloristice, la catedrala
filosofico-stilistică a Spațiului mioritic a lui Lucian
Blaga, de la tocirea înfiorătoare a sensurilor prin ne-
numărate neinspirate abordări didactice până la crea-
rea unei mioritologii uneori cu inflexiuni naționalist –
extremiste, lucruri care arată cât de vie este această
operă nu numai strict în teritoriu literar, ci și în cel al
istoriei unei teme abisale a multor componente ale cul-
turii și civilizației noastre, dar și de legitimare a noas-
tră ca români.

„Miorița” e „o cântare suprafirească” (Petru
Ursache „Miorița – dosarul unei capodopere”, Ed.
Eikon, București 2015, p. 239) despre nerisipire, e
ipostaza folclorică arhetipală a ceea ce Eminescu va
cere pentru recuperarea ființei sale „Ca să pot muri
liniștit pe mine/Mie redă-mă” sau ceea ce Eliade va
numi „înseninarea morții”.
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Începutul baladei sintetizează metaforic un
cadru feeric: „Pe-un picior de plai/Pe-o gură de rai”,
frumusețea nefirească a locului nefiind inițial decât
atât, dar, privită în economia întregului text, este ne-
cesara frumusețe nepământeană apărută în loc profan,
unde ordinea sacră aduce un eveniment ce scapă logi-
cii profane: un tânăr nelumit va cunoaște moartea și
tocmai aspectul feeric, paradisiac, e prima cerință ma-
joră pentru o semnificație înaltă de tip sacrificial.

Ascunsă la nivelul conotațiilor este recurența
trecerii: piciorul de plai e locul de popas, de recule-
gere, poate, din lungul șir de urcușuri și coborâșuri ale
meseriei și destinului de cioban. E un răgaz din
nesfârșitul deal-vale. E doar o trecere geografică, nu-
mită în zestrea poetică, dar tocită, prin repetare, a lim-
bii române de zi cu zi, chiar dacă înnobilată pentru noi,
vorbitorii ei de azi, de o irezistibilă dulceață arhaic-
populară. Metafora adevărată, deschiderea metafizică
este cea a celui de-al doilea vers, deși și ea se menține
foarte aproape de vorbirea obișnuită. Surprinzător,
valențele metafizice îi vin tocmai din interpretarea ad
litteram: gura de rai e o deschidere a spațiului sacru
celui mai înalt și celui mai pur. E un loc de trecere
dinspre lumea de jos spre lumea de sus. Frumusețea
locului e divină și logica faptelor de aici scapă nivelu-
lui muritorului...

La fel ca spațiul, și timpul este al faliilor prin
care se poate revela un alt sens: turmele coboară la
vale toamna în ritualul transhumanței, iar acest ano-

timp este și el al trecerii, al morții vegetale, al spai-
melor legate de eventualitatea dispariției pentru tot-
deauna a zeilor legați de misterele germinației, iar
moartea ciobănașului se va petrece la apus, când
umbra și întunericul se pregătesc să ia locul luminii. 

Numărul trei („Trei turme de miei/cu trei cio-
bănei”, dar și prezența în anafora de trei ori a numera-
lului „unu”), în „Dicționarul de simboluri” de Jean
Chevalier și Alain Gheerbrant (Ed. Artemis, București,
1994), este „pretutindeni un număr fundamental”, el
exprimând „o ordine intelectuală și spirituală, întru
Dumnezeu, în cosmos sau în om”. (op. cit. p. 37)

De-a lungul și de-a latul pământului, de la stră-
vechi civilizații din Peru până în Iran, din China până
în Israel, cifra trei structurează mitologii, viziuni asu-
pra universului, omului, eticii, ritualurilor, este număr
cheie în arhitecturi sacre (piramide, temple grecești).
Mai mult chiar, notând că „Naturaliștii au observat
multe ternare în corpul uman” (op. cit., p. 371), autorii
conchid astfel: „Rațiunea fundamentală a acestui fe-
nomen ternar universal trebuie fără îndoială căutată
într-o metafizică a ființei compozite și contingente
într-o vedere de ansamblu a unității și complexității
oricărei ființe din natură, care se rezumă la cele trei
faze ale existenței: apariție, evoluție, distrugere (trans-
formare) sau: naștere, creștere, moarte, sau, după
tradiția astrologică: evoluție, apogeu, involuție” (op.
cit., vol. I, p. 371-372). 

Desigur, de aici, din treimea experiențelor fun-
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damentale ale inițierii derivă și logica sintezei de tip
metaforic, alegoric, a nucleului de semnificații al tu-
turor variantelor „Mioriței”: moartea-nuntă, combina-
rea celui de-al doilea și celui de-a treilea stadiu al
cunoașterii în mentalitatea arhaică. Repetarea cifrei
trei de trei ori poate fi o avertizare asupra ieșirii din
matcă a lucrurilor, legătura cu motivul oiței năzdră-
vane și al neliniștii ei, secvență în care apare ca un lait-
motiv acest număr fatidic „De trei zile-ncoace/Gura
nu-ți mai tace.”

În basmele românești acest număr este legat de
destinul excepțional (a treia fată de împărat va fi aleasa
lui Făt-Frumos, doar al treilea fecior va reuși să ajungă
pe tărâmul zmeilor sau să-l înfrângă pe împăratul de-
ghizat în urs („Povestea lui Harap – Alb”) etc.
Ciobănașul moldovean nu este destinat nici eroismului
armelor (precum Făt-Frumos), nici celui al tăriei de
caracter, al răbdării și încrederii în bunul simț, oricâți
monștri i-ar scoate „cuvântul din poveste” în cale (pre-
cum Harap-Alb). Redundanța cifrei destinului este cu
un tâlc special, cum specială și unică este linia melo-
dică a „Mioriței” între toate baladele românilor, el este
destinat eroismului moral, cea mai grea încercare, pe
care rar muritor este ales s-o treacă astfel.

Cu privire la acest aspect, este de înțeles, până
la urmă, tocmai prin excepționala postură a celui ce
acceptă senin o moarte violentă, că mulți nu pot vedea
decât fatalismul celui lipsit de simț eroic în această ne-
gare a soluției violente. E totuși ușor de văzut că păs-

torul vrea să iasă din logica uciderii. Un exemplu pen-
tru a înțelege că puterea morală a ciobănașului „trece
slaba-ne măsură” (cum ar zice Grigore Alexandrescu)
este modul cum indienii în secolul al XX-lea au reușit
să-și câștige independența de sub britanici întinzându-
se calmi mii și mii de oameni pe carosabil și lăsându-
se călcați de tancuri până când englezii au înțeles că
este inacceptabil să mai subjuge acest popor care are
un ascendent moral imbatabil: ei nu sunt ucigașii, ei
sunt victimele inocente. E o moarte-lecție.

Tot în „Dicționarul de simboluri” aflăm că
„Păstorul simbolizează veghea; funcția sa presupune
exercitarea constantă a vigilenței” (p.48, vol. al II-lea)

Păstorul este legat de ideea de trecere, contem-
plare, așadar apărând „ca un înțelept a cărui acțiune se
sprijină pe contemplare și viziune interioară.” (ibid.)

Petru Ursache, în excelentul său volum, com-
para simbolul ciobanului mioritic cu cel al păstorului-
zeu din literatura Orientului antic – Dumuzi-Tammuz
- („păstorul turmelor de stele”, cum este numit în tex-
tele de pe „Tăblițele de argilă”), cu zei egipteni și ai
Greciei antice care reprezentau „principii și profesiuni
[sublinierea autorului] înainte de toate, nu biografii in-
dividualizate” (op. cit. P. 12). 

În „Monastirea Argeșului” locul de pomenire
al incomparabilei în frumusețe mănăstiri a lui Negru-
vodă este descoperit de „un ciobănaș/Din fluier
doinaș.” Toate aceste confluențe vorbesc de o lume
străveche în care păstorul și păstoritul aveau o valență
sacră recunoscută de comunități foarte diverse, de pe
un spațiu foarte larg, dar și de generalizarea simbolică
a destinului ciobănașului, în care, cel puțin de la pu-
blicarea „Poeziilor poporale” în 1852 de V. Alecsandri,
ne vedem cu toții, ca purtători ai unei străvechi
spiritualități. 1500 de variante ale operei nu pot să nu
vorbească despre imensul rol moral, educativ și reli-
gios pe care această operă folclorică l-a avut de-a lun-
gul mileniilor în comunitățile țărănești, al căror
testament pentru noi este „Miorița”.

Intriga baladei, în scurta ei parte epică este una
pe care noi o citim, sub influența literaturii profane,
ca pe un complot criminal: doi oieri vor să-l ucidă pe
al treilea pentru a-și însuși averea acestuia. Moartea
ciobănașului nenuntit este la netimp, iese din ordine.
Mai mult, el este anunțat că este plănuită de doi păstori
ca și el, de altfel singurii oameni care împart cu el la
acel moment al transhumanței „gura de rai”. 

În „Etnologia juridică” (Ed. Academiei,
București, 1970) a lui Romulus Vulcănescu sunt des-
crise foarte multe reguli privitoare la austeritatea
breslei ciobănești. În special regulile morale, de
„curățenie” trupească și sufletească sunt foarte stricte,
ca și pedepsele riscate de cel ce nu le respectă. Crima,
și mai ales cea între cei ce împărtășesc tovărășia de
breaslă, este aici de neconceput și atunci ciobănașul
nu poate decripta „spusele” mioarei decât în logica sa-
crificială, pentru un sens superior al existenței. 

Cei doi ciobani se comportă asemenea tinerilor
care în vechile civilizații se așezau sub semnul zoo-
morfismului lycantrop și-și atacau comunitatea ca pră-
dători. Motivația omorului este clar materială, cel
puțin la primul nivel: „Că-i mai ortoman/Ș-are oi mai
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multe”, dar încetul cu încetul detaliile despre averea
ciobănașului moldovean care va fi ucis pentru a fi de-
posedat de bunurile sale sunt exprimate prin adjective
- epitete la care conotația personificatoare este din ce
în ce mai grea de sens: oile sunt „cornute”, dar și
„mândre”, caii sunt „învățați”, câinii sunt „mai
bărbați”, iar în ajutorul lui animalul-oracular miorița
îl sfătuiește să-și cheme câinele „cel mai frățesc”.

Dativul etic din discursul naratorial: „Ca să mi-
l omoare”, dar și cel din replica mioriței: „Vor să mi
te-omoare”, ca și alăturarea apelativelor diminutivate
„Drăguță mioară? /Drăguțule bace” marchează legă-
turi afective, dar au și un puternic rol în a accentua
apartenența ciobănașului la zona binelui, a
exemplarității, a perfecțiunii (a se vedea și portretul
desăvârșitei frumuseți masculine din jelania mamei). 

Comentând strictețea regulilor vieții de oier ce
reiese din cartea mai sus menționată a lui Romulus
Vulcănescu, Petru Ursache observa: „În mod parado-
xal, oaia pare a fi stăpâna locului, nu păstorul” (Petru
Ursache op. cit., pag. 149). Nu este fără semnificație
că animalul năzdrăvan este cel ce-i dezvăluie complo-
tul ciobanului moldovean: el este cel curat, cel ce a
respectat codul etic al breslei, în susținerea acestei in-
terpretări un prim argument puternic putând fi seria de
epitete personificatoare invocate mai sus. 

Așa cum conchide M. Eliade în capitolul din
„De la Zamolxis...” dedicat animalului legendar care
conduce vânătorii prin teritorii necunoscute pentru a
întemeia în final o altă țară: „un animal decide orien-
tarea [sublinierea autorului] într-un teritoriu necunos-
cut sau salvează un grup uman aflat într-o situație fără
ieșire; acest act nu e numai miraculos, el marchează
sau face posibil începutul [sublinierea autorului] unei
noi realități istorice¸ cetate, stat, imperiu. Vom vedea
mai târziu că revelațiile săvârșite de animale se referă
de asemenea și la alte realități.” (Mircea Eliade op. cit.
P. 149) În „Miorița” este cu siguranță vorba despre
orientarea morală, spre atingerea sensului suprem al
ordinii și despre începutul unei alte realități, dar nu is-
torice, ci ontologice, cea a osmozei cu universul - dar
soluția animalului năzdrăvan este abandonată de tână-
rul ce va muri, pentru a merge singur în aventura cău-
tării unei soluții existențiale a celei mai insolubile
probleme a omului - moartea. Așa cum observa Petru
Ursache, soluția violentă nu ar fi făcut altceva decât
să perpetueze violența. Cu siguranță ea ar fi fost bună
pentru istorie. Nu acolo putea însă găsi tânărul
revelația. 

Ciobănașul nu este doar un om ce va muri la
netimp, înainte de treapta necesară – nunta în lumea
profană, ci, pentru că e posibil ales pentru o moarte
violentă, el o pregătește ca pe una sacrificială, de-
monstrând prin tot ce prevede în testamentul său și de-
codificând ceea ce află că urmează să i se întâmple în
sensul credințelor arhetipale ca fiind un fapt cerut de
o ordine sacră sau, mai bine zis, dorind să fie recuperat
de un nivel mai înalt al existenței, el așază tot ceea ce
i se întâmplă într-o semnificație superioară. Este prac-
tica ritualică pe care o duce la îndeplinire prin rolul
sacru al animalului oracular, a cărui menire este rein-
stituirea ordinii morale; lucru al cărui apogeu este pu-

rificarea locului de violența pornită din invidie și lă-
comie, mai întâi în testamentul către cei doi potențiali
asasini cu care împărtășește aceeași profesie și cărora
nu le transmite mustrări sau blesteme, ci doar chestiuni
care să le reamintească faptul că nimic nu-i poate lua
meseria, care în logică arhaică este dată odată pentru
totdeauna. Verbul cheie care deschide fiecare parte
fundamentală a testamentului este „a spune”: „Să spui
lui vrâncean/Și lui ungurean”.

Orice observator al fenomenului artistic, ritua-
lic, etnografic poate vedea că recurența este extrem de
importantă, fiind unul din procedeele cu rost multiplu,
aș zice chiar multistratificat. Recurența e muzicală, e
magică, e stilistică, e ritualică, iar obiectul amintit în
mod repetat este unul încărcat de sens. Prin repetare,
misterul morții senine, semnificative, este invocat și
apropriat. Verbele din sfera semantică a zicerii sunt
foarte numeroase, privite în economia textului: cei doi
ciobani „se vorbiră”, „se sfătuiră”, mioriței „gura nu-
i mai tace”, verbul „a zice” apare de trei ori, verbul „a
spune”, de șase ori: „să spui”, „să le spui”, „să nu
spui”, „să le spui curat”, „și-i spune curat”, „să nu-i
spui”. Jocul dintre afirmație și negație este ca o scară
a inițierii celorlalți în secretele morții: ce trebuie să
știe fiecare despre parcursul său întru mister: asasinii
trebuie să conștientizeze că, omorându-l, nu-l pot
aneantiza în ceea ce-l definește ca păstor. Oile trebuie
să afle povestea spusă de vânt prin fluiere, poveste,
muzicală, afectivă, din nou dependentă de magia lui
trei într-o împletire de cuvinte așezate în anafora:
„Fluieraș de fag/Mult zice cu drag/Fluieraș de os/Mult

UNITATE



28

ESEU

grafica: George Manole

REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

zice duios/Fluieraș de soc/Mult zice cu foc.” Parale-
lismul sintactic e perfect, incantația e desăvârșită. Zi-
cerea muzicală e grea de sens. Ciobănașul poate că
aici își structurează cântecul-jelanie la despărțirea de
lume: trebuie să ne gândim ce i-a fost drag, ce-i
trezește duioșia, unde se află focul cel mai puternic al
inimii sale: jelania e fără cuvinte, căci ele nu trebuie
să tulbure solemnitatea despărțirii de lume a celui ce
merge la nunta cosmică. Sentimentele sale vor cutre-
iera lumea înviate de vânt.

Rolul fluierului în mistica meseriei de păstor
este cunoscut în varii mitologii ale lumii, el comple-
tează puterile magice ale stăpânului său.

În cele șase apariții ale verbului „a spune” se
încheagă o viziune complexă de un tragism aparte,
structurat în valorile cele mai profunde ale
spiritualității arhaice a acestui spirit tutelar al lumii ve-
chilor păstori, pentru că, pregătindu-și trecerea, tânărul
purifică amintirea sa de violență, mai întâi, și apoi de
moarte. Partea testamentară care îi privește pe viitorii
asasini, care a părut ciudată interpreților baladei, este
perfect explicabilă, așa cum transpare din studiile de
etică a ocupațiilor, invocate mai sus.

Nu se poate vorbi, așadar „doar” de niște
rugăminți adresate singurilor reprezentanți ai regnului
uman de pe „câmpul de mohor”, unde crede
ciobănașul că va muri (e interesant de subliniat că
moartea schimbă cadrul: piciorul de plai, gura de rai
fac dintr-o dată loc câmpului – spațiu al spaimei, al
deschiderii pentru orice primejdie a invaziilor și a dis-
trugerii, dar numai pentru un intermezzo sângeros, el
dispărând în favoarea munților preoți), ci de un apel
moral la valorile ce-i pot menține în zona umanului pe
cei doi asasini, deci îi pot înnobila cu statutul de
interfețe ale voinței divine.

Înhumarea lui de către cei doi „În dosul stâ-
nii/Să-mi aud câinii/În strunga de oi/Să fiu tot cu voi”
este în spiritul misticii profesiei, prezentă la foarte
multe civilizații din timpurile anistorice. Sunt mărturii
extrem de vechi în acest sens, printre care aș semnala
recenta descoperire de la Stonehenge, unde, în urma
excavațiilor făcute în interiorul celui de-al doilea cerc
de monoliți, s-au descoperit două schelete vechi de
7000 de ani care aveau în zona gurii câte o foiță de aur
fin rulată foarte meșteșugit, consfințind și peste moarte
apartenența celor doi poate pelerini la breasla bijutie-
rilor. Stâna, câinii, oile sunt, așadar, în cazul
ciobănașului mioritic repere ontologice, pe care, res-
pectând codul moral, el nu le va părăsi niciodată. 

Studiind atitudinea ciobănașului în fața morții,
P. Ursache remarca: „Moartea se arată aceeași pentru
toți și nimeni nu-și poate dovedi vitejia în fața ei. Își
schimbă doar fețele. La vârsta mitică a ivirii și proble-
matizării morții, mesagerul lua chip de zeu. Ca să
repet, corespondentul de peste veac al păstorului mio-
ritic este Dumuzi, zeul-păstor al sumerienilor. [...]
Diferența se află doar în privința comportamentului,
în momentul experimentării în fapt. La vestea că
moartea se află în apropiere, Dumuzi se vaită cu dis-
perare și cere forțelor divine împuternicite să-l ajute

într-o formă sau alta: «Cu inima înlăcrămată/Porni de-
parte, spre câmpie; /Cu fluieru-i legat de gât/El își în-
cepe jeluirea.» («Moartea păstorului Dumuzi.» În
«Tăblițele de argilă. Scrieri din Orientul antic». Ed.
Minerva, București, 1981, p. 15).

Nici urmă de jelanie la eroul mioritic. Plânge-
rea e amânată sau transferată în altă ordine cosmică
pentru ca sensul existenței să fie recuperat dintr-o per-
spectivă posibilă.” (P. Ursachi, op. cit p. 114).

Poate că seninătatea în fața trecerii în alt nivel
este strict necesară pentru împlinirea rostului, la fel ca
în cazul Anei lui Manole... sau poate că un răspuns
pentru oprirea testamentului pentru cei doi ciobani
ucigași („Aste să le spui/Iar la cap să-mi pui/Fluieraș
de fag...) ar fi că durerea este disimulată în acest sim-
bol al breslei, lăsat în „Miorița” vântului care să în-
ceapă jeluirea: „Oile s-or strânge/Pe mine m-or
plânge/Cu lacrimi de sânge”.

Jeluirea este doar din cântecul fluierului, fără
cuvinte, dar, pentru că e din fluier, instrument simbo-
lic, sacru al ciobănașului, oile vor ști că el nu mai e. E
prima parte a poveștii, dar fără cuvinte, este instinc-
tivă, simbolizată prin lacrimi și sânge. A doua parte a
poveștii este spusă, dar curat, este o poveste transfor-
mată, e controlul modelului moral asupra vieții, este
exemplaritatea care trebuie să domine în poveștile
celor de jos pregătiți pentru ascensiune în lumea va-
lorilor divine, deci perfecte. Omorul nu trebuie să
apară în ea. E doar un fapt divers. Ideea de a purta po-
vestea crimei sau de a aștepta răzbunare dispare. Am
zice că ea trebuie să apară doar în baladă, în colind, în
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bocet, în cântecul de leagăn, dar nu în poveștile către
ființele legate de viața ciobănașului ca persoană. 

A doua poveste este pentru mamă. E tot o
spusă curată care, ca și prima, e tot un semn al grijii,
al îngrijirii pentru o ființă dragă, dar și pentru marea
călătorie: în ordine perfectă, băiatul nu poate muri în-
aintea mamei, deci orice semn al morții trebuie să dis-
pară în povestea curată către mamă.

Forțele de Jos și Cele de Sus trebuie să se ree-
chilibreze, iar toată energia ciobănașului se dedică pu-
rificării pentru ca trecerea și realizarea unității
armonice dintre regnuri să se poată face în moartea ex-
tatică, moartea – nuntă. Tânărul este un ales, prin
perfecțiune: este măiastru (cum se zicea în trecut în
Transilvania la meșter) în ale oieritului, este de o
frumusețe fizică desăvârșită („Mândru ciobănel/Tras
printr-un inel”).

„Miorița” este rezultatul a poate mii de ani de
meditație asupra misterului de nepătruns al morții, este
răspunsul românilor la acest mister tremens. Așa cum
spunea Mircea Eliade: „E probabil că un mare număr
de trăsături ale «geografiei funerare», la fel ca un anu-
mit număr de teme ale mitologiei morții, sunt rezulta-
tul experiențelor extatice ale șamanilor. Este la fel de
probabil că un mare număr de «subiecte» și de motive
epice sunt, în ultimă analiză, de origine extatică, în
sensul că sunt împrumutate povestirilor șamanilor, na-

rând călătoriile și aventurile lor în lumile
supraomenești” (op. cit, p. 51).

Desigur, căsătoria fabuloasă a ciobănașului nu
este o aventură în cheie eroică, dar cu siguranță este o
experiență trans-umană, atingere a frumuseții absolute
a unității pământ-cer, animat-inanimat, uman-vegetal,
temporal-atemporal. Alegoria este procedeul perfect
pentru această nuntire, această regăsire a întregului.
La fel, metaforele totale funcționează ca niște poduri
între regnuri. Mai întâi sunt semnele întoarse, căderea
unei stele, călăuzitorii de dincolo - luna și soarele ca
nași, iar apoi ritualul nunții este transferat vegetalului:
„Și-am avut nuntași/Brazi și păltinași”, mineralului:
Preoți - munții mari” animatului: „Paseri - lăutari”. Lu-
minile călăuzitoare în infinit vor aparține din nou cos-
mosului: „Și stele – făclii”. 

Mircea Eliade remarca: „Balada revelează o
solidaritate mistică între om și natură care nu mai este
accesibilă conștiinței moderne.” (op. cit. P.160) și că
„În Miorița universul întreg este transfigurat. Suntem
introduși într-un cosmos liturgic, în care se săvârșesc
Mistere (în sensul religios al acestui termen).” (op. cit.
P. 260)

Este rolul profesorului de română să restabi-
lească punțile, să dezvăluie „solidaritatea mistică între
om și natură” „conștiințelor moderne”, să-l scoată pe
adolescentul secolului al XXI-lea din zonele facile ale
parodiei, disprețului de alții și de sine, dar și din zona
comodității, pentru a merge în marea aventură a
cunoașterii, unde, folosind cheia simbolului, metafo-
rei, alegoriei, a cifrelor fatidice, a arhetipurilor, a com-
paratismului mitologic să descopere adevăratele
povești din testamentele celor ce au trăit înaintea noas-
tră. 

Am văzut cum testamentul ciobănașului este
un sistem de povești fie din cuvinte, fie din sunete,
cum unii din cei vizați trebuie să știe ceva, altceva să
le fie ascuns și că orice spunere trebuie să ajungă la
forma potrivită la cel căruia i se destinează și i se cu-
vine și că uneori chiar spusa cea mai fabuloasă prin
frumusețea ei trebuie să fie ascunsă dacă are pentru
destinatarul respectiv ceva absurd, ceva sfâșietor: „Dar
la cea măicuță/Să nu-i spui, drăguță”...

Noi ca români trebuie să știm toată povestea,
toată „Miorița”, cu zestrea ei multimilenară, poate și
pentru că, așa cum statuetele neolitice găsite pe teri-
toriul României și nu numai au irupt la lumina
conștiinței artistice mondiale prin mâna și mintea ro-
mânului Brâncuși, iar simplitatea și sacralitatea liniilor
lor, ca și sinteza divină a sensurilor lor trăiesc astăzi
în capodoperele acestui geniu, tot așa puterea inco-
mensurabilă a „Mioriței” aduce valorile arhetipale din
veac în veac, mărturie fiind destinul fabulos al ei în
varianta Alecsandri, cel ce a șlefuit-o pentru noua ei
aventură spirituală, în care a fost conștientizată ca sin-
teză a spiritului național de către români și ca una din-
tre cele mai strălucitoare capodopere ale omenirii, de
români și străini deopotrivă, și a devenit opera care a
călăuzit la descoperirea unui uriaș fenomen cultural și,
prin asta, la o parte foarte importantă a spiritualității
noastre arhetipale.

UNITATE
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Doamna Plăiașu a avut bunăvoința să mă in-
formeze că Revista Colegiului „Unirea” a obținut anul
acesta premiul întâi la un concurs pe țară al revistelor
școlare. Ca veche absolventă a Liceului Unirea, m-am
bucurat enorm și am fost mândră pentru această reușită
binemeritată. Multe felicitări doamnei Plăiașu și între-
gului colectiv care a contribuit la acest succes. Și
întrucât este vorba despre o revistă cu caracter literar
și cultural, doresc să povestesc pe scurt despre cărțile
în limba română aflate în colecția Bibliotecii Naționale
din Ierusalim, unde lucrez de la vârsta de 19 ani, încă
din timpul studenției. Consider că acest patrimoniu
cultural, cărțile, constituie o deosebită punte de legă-
tură care unește cele două mari culturi cărora le
aparțin. 

Voi începe prin a aminti că anul trecut în luna
iunie, a avut loc la București, Salonul Internațional de
Carte Bookfest 2016. Conducerea Bookfest obișnuiește
să declare de fiecare dată o altă țară ca invitată de
onoare a acestui eveniment. Anul trecut țara aleasă a
fost Israel, reprezentată de scriitori din generația mai
tânără, printre care Zroya Shalev, Fania Salzberger-
Oz, Meir Shalev, Ghil Hovav și alții, ale căror cărți au
fost traduse în limba română și se află în librării. Mi
s-a părut interesant modul în care conducerea Bookfest
a explicat alegerea: cultura și literatura israeliană, atât
cea clasică, cât și cea modernă a fost și este profund
influențată de cultura și literatura est-europeană, in-
clusiv cea română. Biblioteca Națională din Ierusalim
a fost înființată în anul 1892 la inițiativa unui grup de
cărturari. Începuturile ei au fost într-o cameră mică
dintr-un apartament particular din Ierusalim cu doar
două dulapuri cu cărți. 

Astăzi Biblioteca Naționala din Ierusalim
deține o colecție de peste 5 milioane de exemplare,
care include cărți, ziare, reviste, manuscrise, unele rare
și foarte prețioase, microfilme, materiale electronice,
hărți vechi, materiale de arhivă, muzică, diferite
colecții. Materialele amintite sunt în limbi diferite, in-
clusiv în limba română. În colecția bibliotecii există
peste 8000 de titluri în limba română, majoritatea cărți,
dar şi ziare, reviste, microfilme, muzica etc. Numărul
acesta este în continuă creștere întrucât sunt încă multe
comenzi sau cărți care au ajuns însă nu au fost încă în-
registrate și încă nu le-am văzut. Cărțile românești
achiziționate de bibliotecă sau donate bibliotecii aco-
peră o sferă vastă de interes: beletristică, deci romane,
nuvele, poezii, atât clasică, cât și modernă, dar și
publicații periodice, albume de artă românească, și lu-
crări de filosofie, istorie, sociologie, religii, istoria re-
ligiilor, cărți de studii şi de cercetare în diferite
domenii. În plus, biblioteca deține și mult material pu-
blicat în România în alte limbi ca: maghiară, germană,
engleză, franceză, idiș și ebraică. 

Exemplele sunt nenumărate și foarte intere-
sante, vreau să menționez că Biblioteca Naționala din
Ierusalim deține și multe lucrări ale unor cercetători
din generația tânără de intelectuali români, oameni
serioși, plini de interes și motivație și mai ales plini de
curiozitate intelectuală fără de care nu-i posibilă cer-
cetarea. Ca exemplificare, o carte care m-a impresio-
nat: „Viața de zi cu zi in vremea lui Iisus”, lucrarea lui

Lizetta AMIR KLAIMAN
absolventă a Liceului „Unirea”,

promoția 1962

Cărțile ca punte între 
două culturi:

română și israeliană
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Mihai Valentin Vladimirescu, apărută la Iaşi, 2013.
Autorul, născut în 1977, este profesor la Universitatea
din Craiova, specialist în studierea Vechiului și Noului
Testament. Vladimirescu considera că pentru a
înțelege apariția lui Iisus, trebuie înțeleasă lumea și
perioada sa. În lucrarea aceasta, el verifica aspecte ale
vieții economice, politice, sociale și religioase în
Palestina perioadei lui Iisus. El cercetează relațiile din-
tre elenism și iudaism, aspecte ale vieții sub ocupația
romană până în cele mai interesante amănunte ca:
locuințe, îmbrăcăminte, sistemul de sănătate, agricul-
tură, familie, căsătorie, obiceiuri de înmormântare,
limbă vorbită în acea perioadă, straturi sociale, grupări
politice și religioase, sărbători etc. Carte foarte intere-
santă. 

Alt exemplu este cartea scriitoarei Miruna
Lepuș: „Despre Eminescu și ce am învățat descope-
rindu-l” Bucureşti, 2008). Miruna Lepuș, născuta în
1986, analizează viața lui Eminescu cu o altă privire,
mai personală referindu-se la perioada sa, la eveni-
mente istorice, vorbește despre boala sa tragică și cum
a fost văzut și interpretat de către alți savanți ca: Iorga,
Noica, Cioran, Eliade, Călinescu și alții. 

Și un ultim exemplu: Biblioteca Națională din
Ierusalim a achiziționat anul acesta cele 24 de volume
ce alcătuiesc noua ediție a Bibliei de la București,
Biblia de la 1688 a cărei traducere a fost inițiată de
către domnitorul Șerban Cantacuzino. Este vorba des-
pre o lucrare monumentală care a durat timp de 27 de
ani, între 1988 şi 2015, apărută la Iași. Aș putea con-
tinua cu multe exemple deosebit de interesante, însă
mă voi limita la acestea. Am avut curiozitatea să veri-

fic dacă avem în Biblioteca Națională din Ierusalim și
literatura română tradusă în limba ebraică. M-a inte-
resat gândindu-mă la generația tânără de cititori, pre-
cum cea a fiului meu, care poate avea acces la această
bogăție culturală doar prin intermediul traducerilor. Și,
spre bucuria mea, am constatat că avem clasicii traduși
(Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Tudor Arghezi,
Mihail Sadoveanu, Mihail Sebastian, etc.), dar și lite-
ratură modernă, contemporană (Nichita Stănescu,
Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu,
Nicolae Steinhardt, Mirodan, Zaharia Stancu, Mircea
Eliade, Răzvan Petrescu, Ion Călugăru, Gabriela
Adameșteanu etc.) 

Voi încheia cu scriitoarea Angela Furtună care
în postfața cărții sale: „La anul, la Ierusalim, o carte”
apărută la Suceava în anul 2009, menționează urmă-
toarele: „A existat de sute de ani pe teritoriile carpato-
dunărene, o Românie iudaică, înfloritoare, expresivă,
originală, armonios integrată în multiculturalitatea
civilizației românești la a cărei dezvoltare și prosperi-
tate a contribuit. Prin extrapolare se poate vorbi astăzi
și de un Israel românesc, deoarece la construirea aces-
tui stat modern au contribuit și generații de evrei ro-
mâni. Ei au adus valori pe care le-au acumulat sub
influența altor culturi, cum ar fi cea română Puternic
legate prin rădăcini culturale și spirituale străvechi și
comune culturile română și iudaică se caută și se re-
găsesc astăzi. Personal eu am apreciat foarte mult
această constatare a scriitoarei Angela Furtună și cred
că Biblioteca Națională din Ierusalim care deține în
patrimoniul său peste 8000 de titluri în limba română,
contribuie la această unire de valori culturale.

UNITATE
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Oana PĂVĂLOIU
absolventă a Colegiului „Unirea”,

promoția 2007

Istoria, o parte din noi
Sunt mai bine de zece ani de când am primit

ultima temă la limba română. Dragi colegi mai mici,
stați liniștiți... nu veți avea acest „privilegiu” decât
după absolvirea liceului. Am fost ca și voi elevă a Co-
legiului Național „Unirea” pentru patru ani, ani în care
am profitat din plin de timpul liber pentru a-mi cultiva
pasiunea pentru istorie și literatură. Visatul cu ochii
deschiși s-a dovedit a-mi fi folositor în drumul pe care
am pornit după terminarea liceului, drum care m-a
purtat la studii peste mări și țări, din Germania până
în Japonia. La cursuri am avut profesori germani, fran-
cezi, belgieni, luxemburghezi, elvețieni (din partea
franceză, germană și italiană a Elveției) și nu în ulti-
mul rând japonezi. În ceea ce îi privește pe colegi,
naționalităților de mai sus li se mai adaugă: coreeni,
indonezieni, chinezi, ucrainieni, sârbi, ruși, bolivieni,
brazilieni și americani. De parcă nu ar fi fost de ajuns,
în timpul liber m-am mai împrietenit cu unguri, bul-
gari, taiwanezi și un turc. Probabil vă întrebați despre
ce pot vorbi între ei niște oameni care vin din țări așa
de diferite. Ei bine... cele două pasiuni din liceu, istoria
și literatura, mi-au stat alături în tot acest periplu. 

Contactul cu un mediu multicultural îți pune
în față sarcina deloc ușoară de a vorbi despre tine și
despre locul din care vii. Vrei nu vrei, atunci când te
afli într-un mediu așa de „pestriț” devii instant repre-
zentantul țării tale, iar asta îți dă de gândit. Identitatea
națională se resimte mai mult atunci când trăiești într-
un spațiu în care ești o excepție. Întrebările din afară
(sau lipsa lor deranjantă) te determină să îți reevaluezi
statutul, identitatea și valorile în raport cu oamenii din
jur. Pe unele le poți negocia sau redefini, despre altele
vei afla că sunt prea adânc implantate în codul tău cul-
tural pentru a le considera „discutabile”. Faptul că noi,
generațiile crescute în epoca post-comunistă, suntem
mai atinși de diverse aspecte ale globalizării, aspecte
care ne fac să avem mai multe lucruri în comun cu per-
soane de vârsta noastră din țări complet diferite, ne
poate ghida în relațiile interculturale, însă el nu este
suficient pentru a asigura succesul comunicării inter-
culturale. Schimburile de acest gen te pot îmbogăți de
abia în momentul în care ești pe deplin conștient de
capitalul tău cultural1. Or, pentru a putea profita de
acest capital este nevoie să cunoști mai înainte de toate
istoria propriei țări și valorile care reies din aceasta.
Cultura din care provii este al doilea tău cod genetic. 

Din fericire, nu va fi nevoie să te frămânți prea
tare; întrebările nu vor aștepta să le găsești tu, ci de
cele mai multe ori vor veni din afară. Primul lucru pe
care va trebui probabil să îl explici este faptul că, deși
ca popor (etnie) avem o istorie care coboară până în
perioada antică, în ceea ce privește organizarea poli-
tică sub forma unui stat de sine stătător, România este
o țară relativ tânără în Europa. Drept pentru care isto-
ria secolelor XIX și XX este esențială în explicarea
apariției statului român. Peste tot în lume sistemul de
învățământ obligatoriu include în curriculum ore de
istorie modernă universală. Punțile de înțelegere cu in-
terlocutori din țări îndepărtate devin din ce în ce mai
dese pe măsură ce explicațiile se apropie de istoria zi-
lelor noastre. În calitate de înaintașă a voastră în pro-
bleme de comunicare interculturală, vă recomand să
aprofundați temeinic măcar câteva dintre cele mai im-
portante momente din istoria modernă a țării – s-ar
putea ca extemporalele din timpul liceului să se repete

1. Termenul de „capital cultural” nu îmi aparține, el este un con-
cept introdus de filosoful francez Pierre Bourdieu (a se vedea „La
distinction: Critique sociale du jugement”, Editions de Minuit,
1979, Paris). În articolul de față istoria ca palier al educației este
percepută ca un factor important al capitalului cultural al unei
persoane.  

grafica: Paula Denisa Saragea
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la câțiva ani distanță, sub forma unei
conversații cu un coleg de lucru în timpul
unui zbor transatlantic sau la o șuetă cu fa-
milia gazdă din timpul unei burse de stu-
diu. Acest lucru se va întâmpla indiferent
de domeniul în care vă veți decide să vă
specializați mai departe. 

Alături de voi, încerc și eu să fac
acest exercițiu de „introspecție istorică” în
legătură cu evenimentul care va acapara
scena culturală a anului 2018, și anume
aniversarea a o sută de ani de la crearea
României Mari. 

Centenarul Marii Uniri constituie
probabil cel mai de seamă prilej pentru a
cugeta asupra istoriei moderne a României.
Momentul marchează deopotrivă unul din-
tre cele mai festive, dar și mai solemne
evenimente ale vieții culturale contempo-
rane. Unirea ne reamintește de valori mo-
rale înalte precum spiritul de sacrificiu,
dragostea de țară și solidaritatea umană.
Unele dintre ele sună ușor desuet la o sută
de ani depărtare, însă fără acestea viața
noastra de astăzi ar fi fost cu siguranță alta.
În 2018 se va vorbi dintr-o profuziune de
perspective despre ce a însemnat Marea
Unire pentru poporul român. Probabil că felurile în
care acest eveniment va fi reinterpretat de către noi,
actualii cetățeni ai României, va dovedi cât de înțelepți
și de maturi politic am putut deveni la o sută de ani
distanță de 1 decembrie 1918.  

Primul Război Mondial și urmările sale repre-
zintă un moment de răscruce pentru istoria țării noas-
tre. Din punct de vedere militar, campania armatei
române a reprezentat un dezastru. În afara victoriilor
de la Mărășești, Mărăști și Oituz, unde pierderile
umane în rândul soldaților români au fost deosebit de
importante, armata noastră nu a reputat succese răsu-
nătoare pe frontul de est. Acest lucru s-a datorat în
mare parte proastei organizări și dotărilor insuficiente
(a nu se uita scandalurile de corupție ale epocii legate
de felul în care guvernul Brătianu a acordat contractele
pentru echiparea armatei). E adevărat și că nu am be-
neficiat de cel mai prielnic context geopolitic; o dată
cu ieșirea Rusiei din război din cauza revoluției
bolșevice, am rămas izolați pe frontul de est și, în
consecință, a trebuit să semnăm o pace separată la
București la începutul anului 1918. Acest aspect a
făcut ca victoriile amintite mai sus să nu poată fi va-
lorificate în avantajul Regatului Român. Și totuși, în
mod aproape miraculos, România a fost unul dintre
marii câștigători ai războiului. Conjunctura
internațională de după sfârșitul conflagrației și folosi-
rea ei cu abilitate de către liderii politici români ai vre-
mii au făcut posibilă construirea României Mari prin
alipirea Basarabiei, Bucovinei și a Transilvaniei la Re-
gatul Român. 

Contextului internațional favorabil și strategii-
lor de negociere politică abile li s-a adăugat susținerea
românilor de rând, fără al căror suport real România
nu ar fi putut deveni un stat atât de solid, cu atât mai

puțin în condițiile în care în toate provinciile nou adău-
gate existau minorități etnice importante (maghiari și
germani în Transilvania, ucraineni, germani și evrei în
Bucovina, ruși, ucraineni și evrei în Basarabia).
Inspirați de curentul naționalist care pătrunsese cu pre-
cădere în Transilvania prin intermediul Școlii Arde-
lene, românii s-au simțit motivați să-și investească
eforturile în construirea unui cadru politic comun. So-
lidaritea comunităților de români, în ciuda influențelor
diferite din fiecare provincie (habsburgică în Transil-
vania și Bucovina, țaristă în Basarabia și otomană în
vechiul Regat), este una dintre principalele valori care
au marcat Marea Unire. Amintirea acestei solidarități
mi se pare una dintre cele mai importante teme de gân-
dire pe care ar trebui să le avem în vedere la aproape
o sută de ani distanță de 1 decembrie 1918. Patriotis-
mul înțeles ca formă de solidaritate al unei comunități
extinse ar trebui să fie cheia de interpretare a Marii
Uniri și nu un naționalism lipsit de substanță, care să
ne izoleze de celelalte popoare din jur. Nu faptul de a
fi român era în sfârșit un lucru grozav, ci faptul de a
putea trăi împreună și de a-ți vedea bunăstarea legată
de binele celorlalți membri ai comunității. Fără această
solidaritate și patriotism cumpătat, coeziunea statală a
României nu ar fi putut dăinui, cu atât mai mult cu cât
România Mare a fost supusă în mai puțin de treizeci
de ani unei de-a doua conflagrații mondiale. Iugosla-
via și Cehoslovacia sunt două exemple de state unifi-
cate tot după sfârșitul Primului Război Mondial, care
însă s-au destrămat. Nici România Mare nu mai există
în forma sa inițială, dar spre deosebire de aceste două
țări, ea nu a fost divizată din voința poporului său. În
cazul  României, căderea Cortinei de Fier a dus la
apariția unui curent unionist, care urmărea unirea cu
Basarabia. Aproximativ în aceeași perioada, Iugosla-
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via se pregătea să intre într-unul dintre cele mai sân-
geroase conflicte ale istoriei europene de după sfârșitul
celui de-al Doilea Război Mondial. 

Revenind la ideea de mai sus, trebuie subliniat
faptul că România Mare a fost un stat care a încercat
să nu se îmbete cu propriul patriotism izolându-se de
lumea din jur, ci unul care a căutat prin activitatea sa
diplomatică să stabilească raporturi de prietenie și de
colaborare cu statele din jur. Sistemul de alianțe regio-
nale creat în perioada interbelică, printre care merită
amintite Mica Antantă sau Pactul Balcanic, a avut
drept scop nu numai garantarea granițelor României
Mari, dar și afirmarea României drept stat european
care luptă pentru pace. Personalități ale lumii diplo-
matice precum Nicolae Titulescu, Take Ionescu sau
Grigore Gafencu au încercat din răsputeri să consoli-
deze relațiile cu celelalte țări europene în vederea evi-
tării unui nou conflict armat de anvergura Primului
Război Mondial. Naționalismul fanatic de tipul celui
promovat de membrii Legiunii Arhanghelului Mihail
și mai apoi ai Gărzii de Fier nu au făcut decât să des-
tabilizeze România Mare împingând-o către război.
Personal, cred că românului îi stă bine cumpătat și ne-
ranchiunos.

Un alt aspect demn de luat în seamă este spiri-
tul de sacrificiu de care românii au trebuit să dea do-
vadă în încercarea de a se uni într-un singur stat. Deși
anul 1918 ne-a adus o conjuctură politică perfectă,
construirea României Mari nu s-a întâmplat peste
noapte. Acesta a fost un proiect care pentru a deveni
realitate a avut nevoie de eforturi susținute din partea
a mii de oameni, atât intelectuali cât și oameni din pă-
turile mai de jos ale societății, pe o perioadă întinsă de
timp. Solidaritatea a trebuit dublată de sacrificii,
străduință și mai ales de răbdare. Mă gândesc că pen-
tru mulți dintre țăranii care au mers cu căruțele până
la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918, unirea românilor
într-o singură țară nu era numai un prilej de sărbătoare,
ci și o ocazie de a își manisfesta recunoștința față de
cei care pieriseră pe câmpul de luptă. Probabil că în
familiile tuturor exista câte un mort pe front sau măcar
un vecin care să nu se fi întors acasă. Mulți plătiseră
un preț extrem de mare pentru a vedea realizată o
Românie Mare. Bucuria unirii a fost marcată de mo-
destia omului care știe că nicio izbândă nu poate fi
obținută fără eforturi. Ne dorim ca multe lucruri să fie
mai bune și în România de astăzi. Răbdarea și curajul
de a participa activ, prin muncă, la binele comunității
mi se par două lucruri pe care și noi, cei de astăzi,
le-am putea învăța de la înfăptuitorii Marii Uniri.   

În calitate de parte integrantă a educației noas-
tre, istoria contribuie la construirea unui capital cultu-
ral solid. O dată conștientizat, acesta devine un
instrument extrem de util în progresul nostru în socie-
tate. Cred că ar trebui sa profităm de anul 2018 pentru
a corela trecutul învățat din cărți cu istoria noastră per-
sonală, cu cine suntem, de unde venim, de ce suntem
aici și unde vrem să ajungem. Felul în care vom săr-
bători centenarul Marii Uniri ne va spune multe lucruri
despre cine suntem noi și despre ce comori spirituale
ascundem. Distanța în timp ne face de multe ori să per-
cepem momentele istorice ca pe niște puncte mono-
tone pe o axă liniară. Istoria nu este însă doar o
înșiruire de ani, o cronică anostă. Istoria este înainte
de toate memoria umanității cu tot ce are ea mai bun
și mai puțin bun, iar interpretarea acestei memorii este
un fascinant exercițiu de imaginație. Nu doar viitorul
depinde de noi, ci într-o anumită măsură și trecutul.
Acesta trebuie frământat în mințile noastre și prefăcut
într-un aluat din care să plămădim o viață nouă.
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Puritate și vid în romanul
,,Zăpadă de primăvară” de

Yukio Mishima
Împăratul ca simbol al unității naționale 

în Japonia
Inundat de pasiune și de visare, romanul ,,Ză-

padă de primăvară”1 scris în anul 1968 de Yukio Mis-
hima, pseudonimul lui Kimitake Hiraoka, primul
volum al tetralogiei ,,Marea fertilității”, cuprinde măști
ale purității și ale vidului în imaginea personajului lui
Kiyoaki, boemul prieten al lui Honda, studentul
rațional, cel care primește rolul voyeurului, al celui
care privește din propriul unghi, care analizează și în-
cearcă să decodifice spectacolul personalității unice a
acestuia, fiind detașat de nivelul trăirilor și al emoțiilor
lui. Protagonistul, un visător sensibil la orice formă de
rafinament, la fiecare atingere a zăpezii de un alb im-
aculat, nealterat de invazia Occidentului, sinonim al
neîntinării Țării Yamato și a conștiinței, este pătruns
în același timp de forța sentimentelor sale pentru Sa-
toko, cea care în final, după eșecul relației cu fiul mar-
chizului Matsugae, va accede la un alt fel de
cunoaștere  și la sfințenie, acceptând tonsura la Tem-
plul Gesshū și respingând toate valorile proprii lumii
iluziilor, inclusiv iubirea pătimașă pentru prietenul ei
din copilărie, tânărul frumos şi visător Kiyoaki, pe
care nu îl va mai vedea odată cu intrarea în templul
sectei budiste Hossō și pe a cărui imagine nu o va mai
recunoaște ca făcând parte din viața ei atunci când
Honda se va hotărî să o viziteze la finalul vieții sale,
în ultimul volum al tetralogiei, care poartă titlul ,,În-
gerul decăzut”2. 

În acest eseu, vom urmări ipostazele purității
reflectate în figura lui Kiyoaki, care sunt strâns legate
de vid, aceasta fiind tema principală care apare în eseul
scris în anul 1981 de autoarea franceză Marguerite
Yourcenar, ,,Mishima sau viziunea vidului”3, anali-
zând lirica viselor care prevestesc evoluția evenimen-
telor din următoarele volume ale tetralogiei, contextul
politic care a generat discursul scriitorului japonez
despre puritatea absolută și despre superioritatea să-
biilor japoneze, urmând să ne concentrăm pe  imagi-
nea zăpezii care se reflectă pe parcursul operei în
interacțiunea dintre personaje, respectiv în imaginarul
propriu fiecăruia. Puritatea se împletește cu tranziența,
despre care vom discuta într-un paragraf următor,
aceasta suprapunându-se peste imaginea scuturării ful-

gilor de nea şi peste topirea acestora, amintind de ta-
bloul impermanenței de la începutul operei lui Kamo
no Chōmei, ,, Însemnări din coliba mea”4, în care acest
concept este ilustrat prin caracterul muabil al elemen-
telor și al fenomenelor naturii. La final, vom încerca
să conturăm o simbolistică a zăpezii, luând în consi-
derare noţiunile de puritate şi vid. 

Puritatea care îl îmbracă pe Kiyoaki și care se
odihnește în zăpadă, mângâindu-i pielea de o
frumusețe ieșită din comun, este văzută în romanul
,,Cai în galop”5 , care reprezintă cel de-al doilea volum
al tetralogiei ,,Marea fertilităţii”, și ca o eternă căutare
a esenţei Japoniei guvernate de primii împărați legen-
dari, o Japonie nedominată de mercantilism și de efu-
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zii incomode ale valorilor venite din Vest, de inflație
și de vulgaritate, ci una curată, neșifonată, în care Îm-
păratul răsare precum Soarele, strălucind pe chipurile
oamenilor, aşa cum se întâmplă în cazul unui zeu. Îm-
potriva contaminării sufletului nipon prin tentația nou-
lui, a necunoscutului, a amestecării spiritului propriu
cu decadența din exterior, eul proiectează în interior
și în exterior sabia ca element de salvare, fiindu-i in-
diferent dezastrul, care nu este perceput decât ca mij-
loc de reînnobilare, de refacere a stării dinaintea
contactului cu occidentalii, cei responsabili de impu-
ritate şi de prăbuşirea spirituală a japonezilor. Sabia,
componentă deopotrivă anihilatoare, intermediază
calea către puritate și în același timp către vid, nete-
zind orice expresie a coruptibilității. Dialectica săbiilor
propune o cunoaștere profundă a purității, o întoarcere
către sinele care comunică prin ritualuri cu divinitățile
luminoase, care primește răspunsuri de la acestea,
acordându-și pașii în funcție de semnele transmise de
zeităţi și totodată delimitează sinuciderea rituală, vidul
ca fundament al eroicului. Situația Japoniei aflate
într-o continuă degradare și dezrădăcinare este perce-
pută de Mishima ca o rupere de sacru, de Împăratul
care este văzut de el ca un nucleu al culturii nipone6,
cel care, prin puterea sa încărcată de simbolism, prin
descendența sa din zei, oferă un sens unitar Japoniei
și vieții oamenilor. Pentru Mishima, înfrângerea din
război nu este atât de semnificativă cât este încercarea
de a o depăși  prin propria puritate, prin forța identității
personale și de grup, pledoaria sa fiind îndreptată spre
valorile originare ale Japoniei și prin contestarea
imaginii Japoniei postbelice, care, printr-o pseudo-asi-
milare a stilului de viață occidental, tinde să se videze
identitar. Conceptele care par să îl obsedeze pe Yukio
Mishima, puritatea, moartea deliberată, care este pre-
gătită de-a lungul timpului printr-un proces de retur-
nare a realității și tragicul, aflate într-o continuă
schimbare în cele patru volume ale ,,Mării fertilității”,
sunt posedate în primul de fiorii romantici ai reveriei
și ai maladiei.

Tânărul Kiyoaki, cel care se aventurează în
fervoarea dragostei pentru Satoko, prietena umbrită de
mister şi care deţine atât o frumuseţe sublimă, cât şi o
personalitate imposibil de descifrat, cea ale cărei
acțiuni îl tulbură și simultan îl umplu de adorație, se
depărtează de membrii familliei, de tutorele său numit
Iinuma, de colegii de la școală, ale căror aspiraţii şi
pasiuni nu coincid cu ale sale, și chiar de prietenul său
Honda, față de care își ascunde inițial experiențele cele
mai personale, pentru că se teme să nu fie considerat
slab. Kiyoaki absoarbe fiecare expresie a sensibilității,
a fineții și o ascunde în cele mai adânci grote ale sine-
lui, unde le purifică prin vigoarea emoțiilor sale în-
dreptate numai asupra frumosului, într-o absență a
luminii exterioare care ar putea mistifica sau, dimpo-
trivă, dezgoli prea multe. Indiferent la problemele is-
toriei, care pretinde de la ființa umană implicare și
determinare, Kiyoaki se cufundă în vise novalisiene,
unde descoperă un chip necunoscut de fată, privind
existența în același fel ca protagonistul scriitorului ger-

man romantic din ,,Heinrich von Ofterdingen”7. Co-
borârea pe ramurile oniricului nu anulează realitatea,
care este un resort al trăirii intense prin relația cu su-
perba Satoko, ci prevestește aneantizarea, finalul,
eșecul care îi va stigmatiza viața. Băiatul, care este re-
fractar la noțiunea de scop al existenței, care se opune
prin fidelitatea față de propriile sentimente studiului
necesar admiterii în învăţământul superior şi cărților,
care depășesc domeniul personal al cunoașterii, con-
trastează cu viitorul avocat Honda şi este întors încon-
tinuu de puritate către vid. Primul său vis, în care se
reliefează voința sa individuală, pe lângă faptul că îi
prevestește moartea ca urmare a riscului de a iubi pur
și ferit de murdăria celor din jur, încheagă golul, sin-
gurătatea, conștiința finalului său tragic și rezistența
în domeniul semantic al morții. Întunericul purifică
trăirea, tăria, zorii izolându-l de trupul pe care vrea să
îl privească pentru a se convinge în totalitate că lui îi
aparține. Încă de aici se remarcă faptul că nu este deloc
detașat de moarte, ci poartă o cuantă a acesteia, care,
alături de sentimentul înfrângerii, al pierderii, îl înno-
bilează și îi oferă un dinamism special. Ferestrele mari
şi camera goală prelungesc deschiderea sa către
moarte și rafinamentul solitudinii, pe care o apără de
impuritatea celor de aceeași seamă cu el sau mai ma-
turi, care nu au aceleaşi senzaţii şi vise ca el, ci se
apleacă spre stilul de viaţă occidental. Visele lui se în-
dreaptă către reprezentarea dezastrului, a sângelui care
strălucește cu acuitatea soarelui și a conștiinței, deco-
pertând frumusețea și puritatea cerului, care îl vor
urma în următoarele reincarnări. Puritatea supremă
poate fi atinsă prin distrugere, prin apropierea de vid,
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trecând prin poetica putrezirii, care, în cazul lui Mis-
hima, ascunde sentimentul unei înălțări, umbra unei
frumuseți în floare. Efemerul, adesea asimilat unui
verde ale cărui raze strălucitoare pătrund printre
mișcările pleoapelor, scutură precum vântul semințe
ale decadenței și ale prospețimii, fulgi de nea care se
risipesc precum lacrimile pe obrajii fini ai tinerilor
Kiyoaki şi Satoko care trăiesc deziluzia iubirii şi în-
străinarea de autentic. Visul, care îl cuprinde pe
Kiyoaki cel genuin, adăpostește anti-puritatea indivi-
dului, cauzalitatea actelor, frica, nesiguranța și paloa-
rea. Iluzia chipului de femeie reflectat în inelul pe care
îl asemuiește celui care îi aparține lui Chao Pi îl con-
ectează pe Kiyoaki cu cea de-a treia sa existență din
,,Templul Zorilor”8, al treilea volum din tetralogia
,,Marea fertilităţii”, dar și cu o căutare a purității fe-
minine și cu o întâlnire în tărâmul oniric cu indefinitul,
cu dispariția, fata și emoțiile ei revelate pe chip eva-
porându-se precum frumusețea trupului. 

Pentru Yukio Mishima, frumusețea și puritatea
sunt atinse doar în perioada tinereții, când ființa este
proaspătă, nepângărită încă de mentalitatea și de codul
comportamental al societăților din jur în aceeași mă-
sură ca în anii de bătrânețe, când atât trupul, cât și gân-
durile își pierd strălucirea, vigoarea și elasticitatea,
capacitatea de a acționa nu din vanitate sau pentru pro-
pria persoană, ci pentru un scop mai înalt, absolut, care
trece peste granițele sinelui, care are forța de a reîm-
plini spiritual prin puritatea propriei acțiuni, a propriei

implicări în istorie. Sacrificarea sinelui pentru dobân-
direa unei stări superioare, care se află deasupra mun-
danului, ignorarea exteriorului pentru desăvârșirea
iubirii împreună cu Satoko fac din Kiyoaki un sâm-
bure al purității, un canal al imaginației, care, într-o
lume pângărită de impedimente, imaculează prin întâ-
ietatea emoțiilor. Pentru el, nu atât acțiunea în sine cât
extazul dobândit prin întâlnirile pline de risc cu cea
care ar urma să se căsătorească cu un membru al fa-
miliei imperiale contează, introducându-l într-o visare
continuă, într-o revalorizare a lumii după propriile
idealuri, în pofida afirmației lui Honda conform căreia
Kiyoaki, spre deosebire de el, cel care participă în
schimburile istorice, nu are voință9. Voința lui Kiyoaki,
deși neîndreptată spre exterior, spre studiul intens, spre
modificarea sau îmbunătățirea celorlalți, spre stabilirea
unei dreptăți absolute sau relative, așa cum va face
avocatul Honda prin sine și prin profesia sa, se dizolvă
în crearea unei realități proprii în care au acces doar
cei puri, eleganți, nostalgici, care se integrează în is-
toria comună printr-un curaj infinit. Ceea ce îl îmbracă
pe acesta este o reflexie permanentă a perisabilității, a
morții, mult mai semnificative decât viața ternă, limi-
tată şi lipsită de sens. Prin efemeritate și moarte, prin
aventurarea într-o poveste de dragoste care este de la
început marcată de imposibilitatea împlinirii în această
existență, prin impulsul de a sacraliza fiecare întreve-
dere cu iubita sa, Satoko, lăsând-o însărcinată, miti-
zează iubirea, legând-o de valențele morții. Eleganța
lui Kiyoaki, dincolo de una fizică, vulgarizată de pri-
virile celor din jur, care o văd conform unor judecăți
comune, conform unor precepte, se manifestă și im-
aterial, prin puritatea permanentă a mișcării sale, prin
atracția senzorială către orice este cufundat în puritatea
morții. 

Ceea ce poate da sens vieții este moartea ca ur-
mare a unei nesfârșite imaculări a iubirii, moartea ca
singur adevăr al existenței mediocre, moartea ca
eleganță și ca răzvrătire împotriva curentului și a
urâțeniei. Prin el, care mai degrabă trăiește în vis,
curge spectacolul tragicului, care vine să spiritualizeze
ființa umană. Frumusețea lui Kiyoaki, delimitată mai
ales în momentele de tristețe, de angoasă, de pierdere
a sinelui în vâltoarea delirului cauzat de dezordinea
sentimentelor pentru Satoko și a percepției personale
cu privire la acestea, se răsfrânge asupra reprezentării
vieții ca mijloc pentru manifestarea emoțiilor și nu ca
dar primit de la zei, ca ordine a ființei, ca fragment al
istoriei civilizațiilor. Fără sensibilitatea aceasta ce co-
munică cu boala, cu puritatea nelimitată, cu universa-
litatea morții şi cu tranziența, viața nu este altceva
decât gol, prăpastie. Tabloul bondarului1 care pășește
în lumea sa minusculă, lăsând în urmă doar frumusețe,
în ciuda trecerii sale scurte prin cosmos, cuprinde im-
aginea tânărului care, prin lipsa de ambiții, de rapor-
tare, de relativism, împrăștie rafinamentul și puritatea
perisabilității. 

Yukio Mishima, care prin ultima sa compoziție
literară, o tanka scrisă pe data de 23 noiembrie 19701,
asociază imaginii samuraiului căderea florilor de cireș,
resemantizează viața, suferința, iubirea și moartea,
pulverizând strălucirea lunii peste trupul gol al priete-
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nului lui Honda, peste alunițele care respiră în același
ritm cu el, topindu-se în albul fragil ca de zăpadă. Si-
lueta lui, care se amestecă în apa din ciubăr cu lumina
fulgurantă a lunii în cadrul ritualului Otamachi1

desfășurat la vârsta de cincisprezece ani pentru a-i
desluși destinul, se supune instabilității, mutării sub
semnul vulnerabilității. Radiațiile reci ale acesteia îi
descoperă interiorul, cufundându-se în el ca într-un
vis, ca și când Kiyoaki s-ar confunda cu visul stingerii.
O lună care apare și dispare precum Satoko, străbă-
tându-i miezul, macerându-l în neliniște. Luna, fie
sacră, fie futilă, fie solut, fie solvent, tulbură prin pan-
glicile albe pe care le trimite asupra teluricului, izolând
în scânteiere, ofilind prin sine misterul, puritatea as-
cunsă în tenebre. Toată această strălucire, tot acest tra-
seu al luminii care pare să se scurgă într-o clepsidră
sunt sinonime cu impermanența. Atât Kiyoaki, cel în-
văluit de puritatea singurătății sale și de febrilitatea
construirii unui sens al vieții ce ține de domeniul
intimității, cât și Honda, personajul care observă din
afară valurile ce se apropie de țărm ca niște figuri ce
luptă cu nimicnicia, sunt convinși, deși încă speră sau
îmbrățișează frumusețea vârstei, a iluziei, că oricât de
multă forță s-ar investi pentru a crea ceva, pentru a ri-
dica ceva din nimic, totul este deșart, pentru că însăși
viața este zădărnicie, risipă şi epuizare. Înfrângerea va-
lurilor care se zbătuseră să ajungă la mal1 amintește de
confruntarea cu pierderea pe care Yukio Mishima o
urmărește în portretul lui Kiyoaki, care este la fel de
creatoare ca spaimele și gustul pentru ceea este trecă-
tor. Tranziența și  moartea, atunci când se află în relație
cu păstrarea purității,  sunt văzute de scriitorul japonez
ca elemente active, iar frumusețea ca ,,automanifesta-
rea neființei prin acte ale sacrificiului”1. Discursul
morții revigorează actele tânărului, apropiindu-l de
împlinire. Kiyoaki nu se înșală pe sine, ci trăiește in-
tens şi crud  perisabilitatea. Gândul sinuciderii care îl
traversează pe acesta îi îmbibă eleganța în maladie, su-
focându-l, făcându-l să se revolte împotriva istoriei

impure. Aparent lipsit de voință, Kiyoaki este nu doar
cel care supune totul emoțiilor și sentimentelor, ci și
cel care acționează în acord cu acestea. Pentru Mis-
hima, pasivitatea și comoditatea sunt opusul eleganței,
în timp ce robustețea în cele mai aspre condiții fizice
și lăuntrice, masculinitatea și duritatea, prin fidelitatea
lor, atrag splendoarea, alături de întuneric. Aflați pe
plajă și feriți de restul lumii prin umbra aruncată de o
barcă la fel de fragilă ca o floare de cireș, cei doi, Sa-
toko și iubitul ei, se refugiază într-o inocență distruc-
tivă și totodată în destrămare. Luna nu apără prin

lumina pe care o presară, ci ea dez-
văluie pustiirea, vidul. Totul are
consistența unei himere, însă își
menține dorința de puritate și de ab-
solut, de independent, de nedetermi-
nat de tensiuni străine. A rezida în
tine, în ceea ce îți este propriu și a
produce până și catastrofe în numele
acestui lucru este tot un fel de puri-
tate.

Zăpada ocupă un loc special
în acest roman, apărând deopotrivă
atât în forma fluidității apei în care
se consumă umbrele, ființele, timpul
și visurile, cât și în încleștarea gheții,
care obsedează prin întărire și virili-
tate. Fulgii de nea de o candoare
copleșitoare, care mângâie obrajii
fini ai celor doi îndrăgostiți și își iau
zborul precum puful de păpădie, se
cuibăresc în obscuritatea ricșei, pe

grafica: Elena Răducan



39REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

sprânceana lui Kiyoaki sau pe degetul încălțat în tabi
(șosetă japoneză de culoare albă care desparte degetul
mare de restul degetelor) al lui Satoko, aducând este-
tica inconsistenței. Răcorind, ,,biciuind”1, fulgii se to-
pesc, făcând din cădere, din prelingere și din pieire un
spectacol al evanescenței. Visul unei tăinuiri în zăpadă,
sub gingășia și albul sclipitor al acesteia, care curge
într-o sfințenie de necuprins, reprezintă o imortalizare
a iubirii lor, care suferă friabilitatea timpului. Gheața
care pulsează și pocnește lasă în urmă spini ce înțeapă
cu frumusețea unei morți romantice. Luciul chinuitor
al zăpezii ce se strecoară pentru a se așeza pe lemn
netezește si împrospăteazā, îmbinând lumina, cea care
îl înspăimânta pe Kiyoaki din cauza dezvăluirii esenţei
sale celei mai profunde şi a unei posibile dispariţii to-
tale şi zăpada, cu trăsăturile ei sfărâmicioase şi auto-
distructive, tinzând să se retransforme, să se reitereze,
să se reincarneze sub altă formă, aşa cum se va întâm-
pla şi în cazul băiatului. Cu o structură sau alta, mai
moale, mai dură sau una care absoarbe, curgând pre-
cum cascada sub care se vor reîntâlni cei doi prieteni,
îşi păstrează puritatea, deşi ajunge să comprime mali-
ţiozitate și urâțenie, care derivă din sinele autentic, din
miezul care alege să se sinucidă, să se sacrifice, să se
distrugă pe sine ori să nimicească ce îl împrejmuiește
în numele frumosului. Zăpada apare sub mai multe
ipostaze: pătată, precum cea lângă care ajunge Iinuma,
tutorele lui Kiyoaki, să își dorească să o violeze pe
Mine, slujitoarea de care s-a îndrăgostit, sau ca recom-
punând chipul nespus de estetic al lui Kiyoaki într-o
scrisoare trimisă de Satoko după plimbarea cu ricşa în
toiul unei ninsori. Ea simbolizează o puritate care nu
ține seama de restricții, de legile din jur, o puritate care
își urmează cursul neevaluând nevoile și dorințele
celorlalți, care anihilează. Zăpada incită, se
fărâmițează în amintiri, se înmoaie sub atingerea mâi-
nilor fierbinți ale lui Kiyoaki, mâini care cunosc vidul
din momentul în care acesta simte că a pierdut-o pe
Satoko. Poate că frumusețea supremă, cea curată, nu
se atinge prin fiire, prin proiectare în realitate, ci prin
spargere, dezmembrare, pierdere a speranțelor, a des-
tinului şi chiar a deziluziilor. Nici iubirea pură, cea
care suportă păcatul, nu se poate desăvârși.
Naturalețea lui Kiyoaki, cel atras de albul cefei
Prințesei Kasuga, cea căreia în vremea copilăriei i-a
ținut trena ca paj, este ceva intrinsec, ținând de dome-
niul răzvrătirii. Fulgii pătrund prin spații goale precum
copiii, reținând o inocență sacrificată, riscată, tristă.
Aparținând unei sensibilități excesive, ferite, tristețea
sinceră a lui Kiyoaki vorbește despre singurătatea pro-
prie fiecărei ființe umane, experimentată mai puternic
după ce își dă seama că nu se mai poate apropia de
persoana pe care o îndrăgește cel mai mult, pentru care
dezvoltă o pasiune care depășește lumea sfârșită
sufletește de industrializare, Satoko (cel puțin, în
această existență limitată, îngustă, înghițită de meca-
nizare şi de pragmatism).

Încercând să formulăm o simbolistică a zăpezii
în raport cu cele două concepte care apar în titlul aces-
tui eseu, puritatea şi vidul, observăm o problematică
a dezrădăcinării, a desprinderii de sine pentru a îm-
brăca o parte din exteriorul supus temporalităţii într-o

frumuseţe aparte, care tot stimulează reveria. Zăpada,
în solitudinea ei delicată, curge, ocupă spaţii, se ridică,
extrăgând indivizii precum Kiyoaki din firele timpului
ce aparţine societăţilor umane. Nostalgia pe care o
cheamă este o nostalgie care relaţionează cu o întoar-
cere într-un timp pur, de aur, în care se contopesc ele-
mente ale oniricului, genuinul şi sentimentele, însă nu
doar cele mai demne, ci mai ales cele indestructibile,
cele care persistă în orice formă a esenţei. Mişcările
cele mai fine, precum cele ale fulgilor de nea, sunt şi
cele mai autentice, cele mai pline de poezie, în pofida
volatilizării, reducerea la nimic având la Mishima o
splendoare inefabilă, de ordinul absolutului. Romanul
lui cuprinde, aşa cum am afirmat şi într-un paragraf
anterior, o estetică a inconsistenţei, a vidului, imate-
rialitatea fiind un punct important în construirea por-
tretului lui Kiyoaki, care nu se regăseşte în lumea
celorlalţi tineri. Zăpada de primăvară, care înveleşte
în alb un chip, o bancă sau o haină, poate fi la fel de
pură, de strălucitoare şi de nimicitoare precum lama
unei săbii japoneze îndelung elogiate de Yukio Mis-
hima pe parcursul celui de-al doilea volum al tetralo-
giei sale, ,,Cai în galop”, prin intermediul rebelilor din
gruparea Shinpūren şi poate reţine copilăria, trecutul
în ea, având o perfecţiune originară, spre care se caută
traseul, putând adormi sau amplifica starea de con-
ştienţă. 

UNITATE

În concluzie, în romanul ,,Zăpadă de primă-
vară”, Yukio Mishima introduce un lirism al  purităţii
anihilării şi al frumuseţii naturii proprii, dar şi un li-
rism al acelei frumuseţi dobândite printr-un sacrificiu
care conduce către vid. Întreţesând impermanenţa, pe
care o vede ca pe ceva sublim şi cufundarea în emoţiile
personale care duc  într-o stare de delir şi de dorinţă
de a distruge, pentru a împrăştia o frumuseţe irespira-
bilă, scriitorul japonez construieşte un roman de o tri-
steţe înăbuşitoare, dar în acelaşi timp nobilă, elegantă
şi morbidă. Singurătatea şi intensitatea romantică a
emoţiilor derivă dintr-o neputinţă de împlinire în ex-
terior, în afara autenticităţii, respectiv a savorii visului.
Istoria se regăseşte în fiecare individ şi este creată fără
încetare de fiecare fiinţă umană,  alienând prin influ-
enţele dintre civilizaţiile diferitelor continente şi
aproape guvernând printr-o nevoie de a fi schimbată,
schimbare irealizabilă fără un efort imens care va
şterge altceva şi până la urmă inutilă în faţa iminenţei
morţii.

grafica: Marius Gabriel Donie
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DEBUT

Ioan ISAC
absolvent al Liceului „Unirea”,

promoția 1970

Noaptea îngerilor

Heruvimii reci și triști
Ca visele mele uitate,
Singuratice umbre rămase tăcute
Departe de inimi uzate.

Şi stele sorbind cu nesaț strălucirea
Cerului înceta în apusuri,
Gânduri născute din foșnete moarte
Şi zboruri pierdute-n abisuri.

Pe toate le strâng, le adun în tăcere
La pieptu-mi pustiit de o mare durere,
Lacrimi fierbinți și sorbite
De buze mereu însetate.

Priviri fără țel și cu inimi rănite
De orizonturi departe și adesea deșarte
Cad din înalt, alți și alți îngeri
De prea multe aripi împușcate.

Mi-e sufletul mort fără vise
Mi-e zâmbetul șters fără soare,
Şi n-am învățat că în viața pustiul
E unic și moarte... nu are.

Sărutări ruginite de vreme
Rămân dintr-un fals fără nume,
Şi îngerii goi de veșminte furate
Arse de minciuni și trădare,

Cad încă o dată din visele mele
Şi încet se îneacă în mare.
Iar, eu cu sufletul gol, de himere
Privesc răsăritul cum doare.

Mi-e cerul rămas fără stele
Mi-e inima răvășită de șoapte
Şi nu mai știu de ce astăzi iubirea
Mai păstrează speranțe... de-o noapte.

Nobile cuvinte

Îmi sunt ochii desenați în tuș
Precum strunele viorii roase de arcuș
Mă-ntorc spre cer, îngerilor a cere
Să ne vegheze căile-n tăcere.

Te voi cunoaște-n vis sau lângă o stea
La adăpost de lumea ce nu ne vrea,
Ne vom cunoaște-o dată într-un frumos poem
Când logodiți de lună vom păși, solemn.

Voi așeza un luceafăr de strajă la intrare
Să nu pătrundă nimeni, fără întrebare
Să nu se fure personajul de baladă,
Cum s-a-ntâmplat de mult, odată.

Te-am înrămat într-un tablou și poarta
Îți sunt chenarului din peisaj
Mă aflu într-un perpetuu, frumos picaj
Tu ești frumoasa mea operă de artă.

grafica: Andreea Mirela Ciochină
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Urme pe zăpadă

Te joci cu mine, iarna, îți place să mă simți,
Şi mă alinți în frig, ca doi copii cuminți
Şi ne plimbăm prin parcuri ca lumea să ne vadă,
Lăsând în urma noastră, urme pe zăpadă.

Mă-nvalui strâns de mijloc și mă săruți pe frunte
Noi nu vom avea vreodată, în veci, tâmple cărunte.
Şi de frig mărim pasul, mă strângi și-ți ceri iertare,
Cu tine, strâns de mână, nimic nu mă mai doare.

Afară-i o plăcere, ninge și vrei să-mi fie bine
Ce oare mai lipsește? Minunat e pentru mine,
Te-ascult când îmi vorbești, îmbrățișez fulgi, aici, pe stradă
E târziu, e noapte, și-n urma noastră, doar urme de zăpadă

Inspirate de-o noapte

Privesc obosit la ploaia ce cade
Ritmat și mărunt, prin grilajul de fier,
Pe obrazu-mi un picur răzbate,
O lacrimă se prelinge stingher.

Pe cer norii negri se-adună într-una
Oprind din întuneric lumina s-ajungă
Ce mult aș dori s-apară și luna
Dar, e tot întuneric și fața mi-e udă.

Mi-e udă privirea, întunericul doare
Când lumea-i ascunsă luminii dorite,
Şi rece e zidul ce tot mă-nconjoară
Şi totuși mai sper la o rază fierbinte.

În zori se aude un bucium, departe
Iar viața apare, ca și-n alte dăți,
O pasăre revine din zborul de noapte
Şi eu mă întorc la pană și cărți.

Corpul atârnă greoi și-i plin de sudoare
Şi mâna avidă de scris, tremurând
Reia pană veche, în zori, pe răcoare
Așternând pe pagină albă, cuvânt cu cuvânt.

grafica: Alina Tîrhoacă și
Marius Dorin Șușu
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DEBUTPaula-Cristina 
APETREI

Paula-Cristina Apetrei (clasa a X-a E) scrie o
poezie ce îmbină un romantism uşor desuet, o senină-
tate copilărească  şi intuiţii surprinzătoare care poate
îi vin din capacitatea de a valoriza liric anxietăţile
unei  sensibilităţi ieşite din comun.

prof. Daniela PlăiașuPoveste de iarnă

Lângă foc, 
Cu împăcarea că ai scăpat de frig, 
Pare că nimic nu mai există
În afară de tine și căldură. 

Dar, dacă îți mai amintești, 
De curând erai cu mine. 
Ne jucam râzând în zăpadă
Şi ne încălzeam unul cu zâmbetul celuilalt. 

Apoi ai început să nu te mai mulțumești
Doar cu zâmbetul meu sincer
Şi te-ai îndreptat spre casă
Fără să-mi spui măcar. 

Dar, ca un serv supus al tău, 
Te-am urmat și te-am vegheat. 
Ți-am făcut drum printre... 
Picurii asprii ai cerului. 

Am renunțat la haina mea pentru tine. 
Nu ai vrut să o iei de prima dată
(Atunci părea că ții la mine), 
Dar am înțeles că doar nu îți plăcea. 

Dar frigul te-a făcut să o accepți. 
Ai ajuns în fața casei
Şi ai intrat fără să te uiți înapoi, 
Fără să mă simți. 

Acum, cât tu savurezi căldura, 
Eu aștept supus în fața ușii. 
Nu pe tine. Am aflat cine ești. 
Dar îmi vreau haina înapoi.

Acum îmi e frig.

Dependență
Avem nevoie de soare 
Să zâmbim. 
Ne trebuie culoare 
Să pictăm. 
Ploaia ne transformă 
În inimi albastre. 
Focul se oglindește 
În privirea noastră. 
Luna ne induce 
Dragostea măiastră. 
Ne trebuie basme 
Să creștem speranța. 
Avem nevoie de timp 
Să numărăm viața.
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În paralel

Valsez printre stele, 
dansez sub umbrele de lumină. 
Privesc mișcări lente de lumi trecute, 
de vechi priviri. 
Caut prin materie un om.
Explozii de supernove îmi manevrează trupul de marionetă 
și mă conduc în vid. 
Acolo e omul. 
Sunt eu. 
Şi valsăm printr-altfel de stele:
paralele.

Prea mic

Am picurat în sufletul tău culoarea ochilor mei.
Am suflat în inima ta respirația mea rece dintotdeauna. 
Am desenat pe chipul tău surâsul astrului meu. 
Am alungat din juru-ți negrul ce mă cuprinde-n final. 
Am șoptit spre urechea ta întreaga poveste ce-o vei afla. 
Am ascultat cu drag glasul tău ce îl urmează pe al meu. 
Am pășit cu sfială spre tine. 
M-ai cuprins cu-ntreg infinitul din mine. 
Aș fi vrut să-ți ating ritmul vital; 
dar tu ești sfârșită și eu ireal.

Aș fi putut fi luna de pe cer, 
dar tu ești idolul suprem.

Terminus
Şi toate merg spre tine 
Şi nu se mai întorc 
Şi toate sunt aici 
Şi-apoi nu sunt deloc. 

Spre tine, timp trecut, 
Aș vrea să vin și eu 
Şi ce-am iubit odată 
Să pot iubi mereu. 

Spre infinitul negru, 
Spre vidul cel mai greu 
Vin toate. Şi-ntr-o zi 
Voi veni și eu.

grafica: Gabriela Arbănaș

grafica: Ana Maria Ardeleanu
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Suflet, inima, minte: om

Cât de trist să-ți fie sufletul
Să nu zâmbești decât de curtoazie,
Lacrimi să îți ude constant chipul
Să fi uitat ce-i aia veselie...
Cât de tristă să-ți fie inima
Să simți că nimic nu te ajută
Te uiți trist spre mama
Nici ea nu te mai ascultă...
Cât de tristă să-ți fie mintea
Să nu te temi de moarte
Căci chiar de ar durea
Ai lăsa durerea-n spate...
Şi cât de trist să fii tu, om
Să stai afară la soare
Să vezi lumea-n monocrom
Deși ai în jurul tău culoare...

Gabriela-Valentina 
GRIGORE

DEBUT

De mii de ani aștept răspuns

De mii de ani aștept
la ale vieții întrebări-
răspuns.
Şi știu că n-o să vina.
Destinul e nedrept,
iar mintea mea e plină
de nepătrunsuri.
Orice mic răspuns
naște de zece ori mai multe 
întrebări
de nerăspuns.
Am mai multe pietre-n spate
decât credeam că pot duce;
totuși merg
mai mult, mai departe.
Te aștept
știind că nu o să vii...
Dar chiar de ai veni, ar fi degeaba:
tu acum ești răspuns,
dar întrebare o să devii.
Străin, doar o curiozitate
în mintea mea.
Când răspund la
"Ce ar fi fost dacă?"
pierd realitatea
și pe tine
odată cu ea.

Aparența și esența

Spune-mi tu:
Ce e bun în viață?
Ce e bun în oameni?
Toți au măști
Toți sunt de gheață.
Spune-mi, te rog:
Ce-i bun în lume? 
De ce ne prefacem?
De ce toată lumea spune
"Sunt bine"? 
De ce nu te uiți la mine?
Spune-mi tu, te rog:
De ce lumea nu mai simte?
Ce e bun
În "rămas-bun"
Când e plin de dor
Ce-ți aduce aminte?
Deschide ochii
Mintea, sufletul
Dragul meu străin, 
Ascultă și simte
Cel ce urează rămas-bun
E mereu cel care minte.

Prima lectură a poeziilor Gabrielei Valentina Grigore
determină retrăirea unor întrebări pe care, se pare că, fără
să acceptăm, generația sa le resimte, dându-le voce (ca în
cazul de față), alteori, păstrându-le pentru sine. Titlurile dau
impresia unui rol precis: anticipează mesajul textului, conțin
simbolul de baza al acestuia cum ar fi nepătrunsul, abisul ce
caracterizează existența. Am sesizat transformarea fiecărui
răspuns în alte zeci de mii de mistere. Poezia "matură" alter-
nează cu cea adolescentină, a insului care își conturează
lumea sa. Nu lipsește nici dialogul cu lectorul (sau cu sine)
pentru un lung șir de răspunsuri.

prof. Cristina Chiriac



46

DEBUT

REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

Alexandra 
CHIPĂILĂ

Vinovați

Oamenii nu sunt artă, sunt mult mai mult... 
Spiritul este dispus, însă trupul e neputincios
În fața negării plăcerii 
Carnale ce ne leagă pe toți,
Ce ne face atât de inumani,
Insensibili și răi, 
Încât uităm ce iubim și de ce iubim.
De ce iubim?
De ce ne lăsăm oasele fragile să se sfărâme sub neputință?
De ce nu luptăm pentru suflet cum luptăm pentru trup? 
Greșesc, sunt vinovată, rea.
Am sărutul rece și inima arzând. 
Îmi doresc să fiu salvată;
Însă mi-e groază să strig după ajutor. 
Şi simt gustul amar al regretului,
Şi mă sufocă privirea ta, 
Şi tot ce mai vreau acum 
E veșnicie.

Iertare

Roagă-te pentru iertare! 
Tot ce reprezenta a fi bun 
E acum șters. 

Roagă-te pentru iertare! 
Atunci când întunericul
Înghite viața frumoasă. 

Roagă-te pentru iertare!
Şi dezastrele vor înceta, 
Şi păsările vor cânta.

Roagă-te pentru iertare! 
-Îți spun șoptit la ureche- 
Tu, ateule, roagă-te pentru iertare 
Ființei în care tu crezi mai mult! 

Roagă-te mie și privește-mă în ochi 
Când îți voi spune 
Că sufletele încătușate nu pot cere eliberare!

Ce tragic e acest joc - 
Era aproape dragoste.
Şi acum e fantoma ta ce o văd în fața-mi 
Implorându-mă să o iert.

Alexandra Chipăilă (clasa a XI-a F) creează
o poezie cu inflexiuni ale luptei pentru păstrarea va-
lorii morale ca sens superior al vieții, chiar și sau
mai ales în zonele unde iraționalul face legea, cum
este zona iubirii devoratoare. Temele mari precum
salvarea, credința, dobândirea libertății sunt pre-
zentate în frângerea sentimentelor în fața ideii de
responsabilitate. prof. Daniela Plăiașu

grafica: Sebastian Todirașcu
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DEBUTThe Artist

Pictez cu lacrimi de acuarele: 
Frumoase, strălucitoare stele, 
Mă uit la tine și sper
Că vei fi curând printre ele. 

Fără niciun sărut de la revedere,
Fără nicio atingere păcătoasă, 
Fără niciun cuvânt în plus. 

Vreau doar să pleci 
Şi să mă lași aici singură, pustiită.
Cu sufletul desfigurat. 

Nu a mai ramas decât sfârșitul 
Şi noaptea.
În urma ta, 
Voi arunca cu petale moarte 
Şi mă voi obliga să renunț să mai cred în veșnicie. 
Voi urmări mulțimea, 
Voi înghite minciunile 
Şi voi visa 
La tine.

Afraid

La inimă ești un lup,
Mereu avid de mine.

Astfel că mi-ai transformat sufletul în picuri de viață
Cu care îți potolești setea. 

Mi-ai transformat zâmbetul dulce în hrană
Cu care îți potolești foamea. 

Ai luat de la mine tot ce aveam mai bun,
M-ai transformat într-o umbră oarbă.

Iar eu încă sunt aici în întuneric, unde m-ai lăsat, 
Mereu în căutarea privirii tale de gheață.

Însă mai găsesc puterea să pictez pe pânza regretului
Trecutul ce obișnuia să fie 
Al nostru.
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Bianca Elena TĂNASE

[...] - Pace! strigă Louise fluturând batista
deasupra capului. Trase cu putere de frâiele calului,
făcându-l să se oprească brusc. Armăsarul lui Raul o
depăși, oprindu-se la câțiva pași acoperind-o cu pul-
berea stârnită de copite.

Tânărul descălecă și se îndreptă cu pași mari
spre calul Louisei. O ajută să coboare din șa, purtându-
se  cu ea de parcă ar fi fost făcută din sticlă.

- Iartă-mă! Nu mi-am dat seama, domnișoară!
- Louise! corectă tânăra, tușind. Nu face

nimic!...
Armăsarul ei îl apostrofă totuși pe Raul, bătând

nervos din copită.

Raul legă frâiele cailor de un copac din apro-
piere, apoi privi în jur. Din ramurile grațios întorto-
cheate, verdele frunzelor își țesea zăbrelele în jurul
iazului. Verde în văzduh, printre ramuri și triluri de pa-
săre, verde în ochii umezi ai Louisei, verde și în chipul
neted al iazului ce oglindea numai lumina frunzelor,
căci un nour trecuse vinețiu prin apele înalturilor, po-
somorând copilărește soarele. Dar apoi încruntarea se
risipi - dojană blândă a pădurilor - iar cerul își sclipi
din nou surâsul albastru în apă.

Iazul era potrivit de mare, cu ape limpezi și în-
cins cu un brâu zdravăn de copaci bătrâni. Atât mai ră-
măsese din codrul de odinioară, de pe vremea

Mare admiratoare a stilului poetic și fin psihologic al lui Ionel Teodoreanu, Bianca Maria Tănase
(clasa a IX-a A) reușește să aibă acea delicatețe și precizie a folosirii personificării elementelor din natură
pentru a da narațiunii un anume fel de adâncime dramatică și psihologică în același timp. La fel de fină este
linia între literatură originală și respectuoasă pastișă pentru stilul maestrului adorat. Sunt sigură că, dacă va
păstra o justă măsură între convingerea că are talent (și are foarte mult) și dorința de a munci să se
autodepășească, Bianca va fi un scriitor notabil. prof. Daniela Plăiașu

Fragment de roman

Mincinos

Care a fost ultima minciună spusă cuiva?
"Cerul este o altă lume " 
-El m-a crezut, e doar vina mea- 
Trandafiri roșii, cu spini ascutiți, îi văd ca într-o viziune.

Pune-ți sufletul deasupra mea 
Ca picurii de sânge să se scurgă,
Iar fantoma va pleca 
Cu trandafirii în brațe, să plângă. 

Iar cerul se va deschide, 
Tu nu vei înțelege.
Spre infinit te vei întinde
Şi preotul va prelege.

Eu voi plânge...

grafica: Roberta Badiu

grafica: Diana Năstase 
și Sergiu Cernica
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străbunilor - boieri adevărați - și a haiducilor cu pis-
toale ruginite și care călăreau fără de șa. Copacii ce-
daseră pe rând, culcați cu tâmpla în țărână și devenind
ei înșiși pături de pământ ocrotitor peste rămășițele
haiducilor de demult, sau transformați în cenușă și
împrăștiați în patru vânturi, pe urma legendelor. Dar
cei care rămăseseră priveau cu bătrânească mirare la
tinerețea Louisei, femeia cu nume boieresc care călă-
rea fără de șa. Copacii toți uitau că erau moșnegi, la
vederea ochilor verzi ce aduceau a început de baladă.

Iazul era și el vechi, și plin de broaște. Se auzea
de departe orăcăitul lor arțăgos și dârz, despre care
țăranii spuneau că te cheamă la moarte. Era o legendă
veche care vorbea de acele locuri - poate la fel de
veche și de stranie ca iazul - despre un boier rău și cer-
tat cu Cele Sfinte, care-și găsise moartea în apele lim-
pezi. Dar asta fusese demult, înaintea haiducilor cu
pletele în vânt, pe când codrul era doar un crâng; și
nici țăranii, nici copacii nu mai știau mare lucru.  Doar
teama superstițioasă rămăsese peste ani. La adăpostul
legendei, broaștele se înmulțeau în pace, orăcăind stă-
pâne peste iaz.

Zvârlită cu forță din mâna Louisei,  o piatră
lunguiață și netedă săgetă scurt apele liniștite. Mai sări
de câteva ori, spărgând netezimea iazului în cercuri
strâmte, și apoi se cufundă în apă. O broască se des-
prinse de mal cu un salt bleg. Orăcăitul suratelor ei se
auzi și mai tare, hrăpăreț, arțăgos ca o ceartă între
țigăncile desculțe. Apele iazului nu mai erau liniștite.
Louise zvârlea în urma broaștelor toate pietrele pe care
le găsea, devenind și mai aprigă dacă reușea să lo-
vească vreo spinare verde-mâloasă. 

- Ce ai tu cu broaștele? întrebă Raul sincer cu-
rios, după ce malul iazului fu sărăcit de pietre.

Femeia ridică din umeri cu un aer de candidă
nedumerire, parcă dezvinovățindu-se și ignorând
totodată vreo posibilă mustrare.

- Mi-s urâte!
Lăsară în urmă iazul și broaștele sale, umblând

la pas pe cărările năpădite de iarbă. Era amiază-târzie,
iar verdele de acuarelă crudă al frunzei părea ciudat
de proaspăt sub cerul colorat intens. Se așezară pe
iarba udă a unei pajiști. Trecuse timpul pe lângă ei,
fără ca niciunul să-l simtă; trecuse cu pași grei și totuși
neauziți peste tăcerea gândurilor. Se însera. Venise
noaptea desculță din viile cerului, cu cercei de smoală
și cu brațele îmbrăcate în ciorchini plini de must negru.

Louise se ridicase în capul oaselor.
...E încă devreme.
Trupul se răsturnă pe spate, cu șuvițele

șerpuind brune prin iarba udă.
Li se făcuse foame, și sete, și poftă. Dar era

încă devreme. Raul scutură un corcoduș cum ai scu-
tura cerceii dintr-un cireș, dar rămase numai cu efortul.
Și chiar dacă era înalt, iar crengile încărcate cu rod
acru erau aproape, lepădă cizmele de călărie în iarbă
și se avântă printre ramuri cu o bucurie copilăroasă.
Era așa bine în brațele pomului, atât de aproape păreau
stelele...

Așa află Raul că Louise nu știa să se cațere în
copaci, și nici nu știuse vreodată. Unul era sus, printre
stele și frunze, iar unul rămăsese cu gleznele învăluite
în iarbă. O ridică de subțiori și o depuse-n brațele de
ram ale copacului, crezând c-o amuză.

Și așa se pomeni Raul căzând dintr-un
corcoduș de-o șchioapă, iar râsul Louisei umplu înse-
rarea 

- S-a înserat....
Mirat, sincer nedumerit.Ca ploaia pe care o

auzi de la fereastră, dar pe care n-o vezi până ce nu
ieși afară și simți  pe frunte  buzele ei ude. S-a înserat-
și noi nici nu știam, deși înserarea creștea în noi. [...] 
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Ramona COLAN
Feminină, confesivă, de o sinceritate învălui-

toare, poezia Ramonei Colan (clasa a XI-a F) este
centrată pe iubire ca sens al vieţii şi ca izvor de adevăr
şi frumos. Limbajul este simplu, dar de o rară ele-
ganţă. prof. Daniela Plăiașu

Suntem artă…

Nu lăsa tăcerea
Să vorbească!
Risipește…
Cuvintele-n stele
Pe care să le prind,
Pe cer, dorințe!
Presară…
Lumini și umbre
Pe care să le transpun,
În noapte, culori!
Suntem artă!
Peste noi,
Să plouă cu visuri!

Un cer și jumătate

Fără iubire nu văd
Nici stele, nici lună.
Nu te văd și nu mă văd,
E cerul gol,
Iar eu dansez
Prin ploaie.
Doresc…
Să simt încă o dată
Cum picăturile cântau.
Tresar și-aștept,
Şi te strig, și te caut,
Şi nimic,
Din două umbre
A mai rămas doar una.
Privește…
E întuneric,
Iar eu m-am rătăcit
În gânduri,
Şi frigul mă cuprinde
Şi mă doare.
Suspin…
Şi-mi amintesc
Cum cerul ne unea;
Acum e rece.
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Când cerul plânge

Când cerul plânge
Şi stele se desprind
Şi cad în falduri
De panică și haos,
Se frâng în drumuri
La apus de visuri
Şi rămân cioburi
În lumina felinarelor
De pe străzi aprinse de dor,
Cioburi…
Peste care pășim adesea
Să resimțim trecutul
Care se tot frânge 
Sub tălpile noastre 
Umbrite de durere
Atunci când lacrimi
Se unesc în ploaie.

De-aș fi nebună în dragoste…

De-aș fi nebună în dragoste,
Aș avea lumea la picioarele mele
Şi aș cutreiera-o cu tălpile goale.

De-aș fi nebună în dragoste,
Aș rătăci ecoul timpului în ocean
Şi l-aș asculta cufundându-se în nesfârșire.

De-aș fi nebună în dragoste,
Aș scutura norii într-o ploaie de mister
Şi aș reflecta asupra lor cu irizări de lumină.

Trișăm

Rândul meu:
Arunc zarul 
Cu două fețe.
Eu câștig pierderi,
Tu pierzi câștiguri.
Şi am jucat…
De dragul vremurilor
Când iubirea se împărțea
La doi.
Te adunam cu mine,
Iar tu mă luai cu tine
Acum trișăm ,
Iar jocul nu mai are farmec:
Iubire nu mai e.

grafica: 
Bogdan Vișan,

Andreea Bogoi și
Elena Raluca Mihai
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Diana Mihaela
NĂSTASE

Povestirea autoarei Diana Mihaela Năstase,
clasa a X-a E, este o proză realistă, cu un tâlc explicit,
simplă, tradiționalistă, dar îmbucurător de proaspătă
și de bun augur, tocmai pentru că o formulă care și-a
dovedit de sute de ani viabilitatea mai produce și la
tânăra generație texte puternice.

prof. Daniela Plăiașu

ANUPAMA
Am cunoscut-o acum mult timp, pe când

obișnuiam să călătoresc ca să mă regăsesc, să descopăr
acel loc căruia îi aparțin. Eram prea naivă să-mi dau
seamă că, de fapt, mă rătăceam în mările de oameni
pe care încercam să-i imit. Mirajul necunoscutului mă
atrăgea, voiam să fac parte din fiecare lume nouă în
care ajungeam, fără să-mi dau seama că mă îndepăr-
tam de mine și de cine eram cu adevărat. 

Ea citea. Uneori privea pierdută pe geam, ui-
tându-și capul plecat pe sticla rece. Chipul său era vid,
lipsit de orice expresie, dar ochii păreau că-i strălu-
cesc, că vor să spună ceva, că nu făceau parte din acel
tablou. Mă intriga. Era de o frumusețe ireală. Voiam
să aflu mai multe despre ea, zeci de întrebări cloco-
tindu-mi în minte. Îmi doream nespus să descopăr cine
se ascundea sub acel văl subțire de mister. Cred că și
ea voia asta.  Dacă știu ceva sigur despre mine, acel
lucru e reprezentat de abilitatea mea de a „citi” oame-
nii. O vedeam complexă și enigmatică. Ținuta ei mă
ducea cu gândul la o Indie modernă. Deveneam din ce
în ce mai curioasă. Din toate bijuteriile pe care le
purta, mi-a atras atenția un inel argintiu cu o piatră
mică, maro. Mă zgâiam la el. Mi se părea bizară o cu-
loare atât de anostă pe lângă un amalgam de roșu,
auriu și verde.

- Îți plac brățările mele? 
Dintr-o dată mă simțeam ca un copil care a fost

prins făcând o boacănă. Vocea ei era caldă și surâză-
toare. Am ridicat privirea și am încercat să fac
abstracție de situația ciudată în care mă aflam, încân-
tată că mi s-a ivit șansa să vorbesc cu ea. 

- Sunt frumoase. Da, chiar sunt. Însă mă uitam
la acel inel, i-am spus, încercând să nu mă bâlbâi.

A zâmbit amar, oftând. Atmosfera a devenit pe
loc apăsătoare și nu știam dacă trebuia sau nu să spun
ceva.

- E diferit de celelalte, știu, adaugă ea, fixându-
mă cu privirea. Vezi tu, fiecare bijuterie are povestea
ei. Brățara aceasta, cea mai frumoasă, am primit-o în
ziua când m-am căsătorit, iar inelul, atunci când soțul
meu a murit. 

Vocea îi era neschimbată, la fel și chipul. Mă
speria detașarea cu care-mi povestea despre drama
prin care a trecut. 

- Îmi... îmi pare rău, i-am spus. Nu am vrut să...
adică, nu știu ce am vrut. 

A râs ușor. Mă simțeam tot mai jenant.
- Eram doar niște copii când o lume a tradițiilor

grafica: Denis Herciu și
Alexandru Manolache
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ne-a obligat să ne căsătorim, povestea ea, parcă ci-
tindu-mi gândurile. Nu ne cunoșteam, dar, în timp, am
devenit cei mai buni prieteni. Și eram de nedespărțit.
Asta până când cea mai puternică forță a universului
a reușit acel imposibil. După atâția ani, încă nu știu de
ce a murit. 

M-am cutremurat. Cum adică să nu știe?
- Nu ai încercat să afli? 
- Poate că aș fi suferit mai mult. Familia nu a

vrut să-mi spună. Am insistat, dar nimic. Așa că am
decis să plec, nu mai puteam trăi acolo. Nu mai
simțeam că acel loc e casa mea. Știi, nu mă mai regă-
seam.

Cât de cunoscute îmi păreau cuvintele ei!
Aveam impresia că mă vedeam în oglindă. 

- Unde ai plecat? Erai încă atât de tânără...
- Unde am văzut cu ochii, a râs. Aveam câțiva

bani strânși deoparte și mi-am cumpărat un bilet de
avion spre America. A fost cel mai curajos lucru pe
care l-am făcut. Mi-a schimbat viața. 

Mi-a povestit cum s-a angajat ca femeie de ser-
viciu într-o cafenea și cât de fericită era cu salariul de
5 dolari pe zi. 

- Îmi luam în fiecare dimineață o cafea la un
dolar și 50 de cenți. Aveam reducere. În timpul acela,
îmi plăcea să le privesc pe cofetărese pregătind prăji-
turile. Decoratul era partea mea favorită. Îmi doream
din suflet să le ajut și aveam atâtea idei. Acasă făceam
mereu dulciuri și chiar mă pricepeam. Dar îmi era
rușine să le spun. 

Zâmbea sincer acum. Mi-am dat seama că am
ajuns la partea frumoasă a poveștii ei. 

- Într-o seară m-am gândit că nu vreau să mătur
toată viața pentru bani. Așa că am decis să-mi fac
curaj.

- Și ți-ai făcut, am constatat, judecând după
zâmbetul său triumfător.

- Exact. Spre uimirea mea, au acceptat bucu-
roase ajutorul meu. Ce m-a mirat și mai tare, însă, a
fost faptul că le-am surprins plăcut și m-au rugat să le
asist și pe viitor. Cam de aici a început totul. Am fost
promovată. După un an, eram cofetar șef. Între timp
am făcut și cursuri pentru a mă perfecționa. Credeam
că sunt fericită. Aveam un salariu bun și stăteam cu
chirie într-un apartament pe care l-am amenajat după
placul meu. Cu toate acestea, mă simțeam o străină în
propria viață. Tot într-o seară, mi-am dat seama că nu
mai pot rămâne, că nu voi putea numi niciodată acel
loc „acasă”. Așa că am plecat. M-am întors în India și
mi-am deschis propria cafenea. Atunci m-am regăsit.
America mi-a rămas în suflet, așa că am cumpărat lo-
calul unde am lucrat și i-am adăugat un strop din cul-
tura indiană. Am numit-o „Anupama”, după mine.

- De ce? am întrebat-o.
- Înseamnă „unic” în hindusă. M-am gândit că

și poporul meu e unic. E autentic. E casa mea, acel
tărâm unde vin cu drag, unde am rădăcinile. M-am
plimbat în lume crezând că pot să mă rup de trecut, de
țara mea, de mine. Nu am reușit. Aici trebuie să fiu,
aici sunt eu cu adevărat. 

Zborul nu a mai durat mult. Anupama m-a
învățat o lecție. Mi-a dovedit cât de puternică e uni-
unea dintre om și originile sale. Am rămas în India
puțin timp, ca turistă, apoi m-am întors în România.
Pentru prima dată, mă simțeam legată de acest meleag,
care, cu puțin timp în urmă, mi se părea extrem de
străin. M-am regăsit în locul de care fugeam. Acum
știu unde aparțin.

grafica: Andreea Buleandră și 
Beatrice Budeanu
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Prof. Crina CAPOTĂ

Împreună
de Anna Gavalda

Anna Gavalda
este noul star al litera-
turii franceze, primele
sale volume fiind pre-
miate la importante
concursuri de proză,
având mare succes de
public şi fiind traduse
în peste treizeci de
limbi. Mărturiseşte că
îşi petrece trei ore în
fiecare dimineaţă scri-

ind „pentru adulţii care trebuie treziţi din somn”.
               Romanul Împreună, apărut în martie 2004,
este unul dintre cele mai mari succese ale deceniului
trecut în Franţa, aflat pe lista de bestselleruri din Eu-
ropa, roman ale cărui drepturi de traducere au fost
achiziţionate în peste treizeci şi cinci de ţări; este con-
siderat unul dintre cele mai frumoase romane de dra-
goste scrise până în prezent. În viziunea autoarei,
oamenii se pot salva numai prin iubire. Este „un roman
admirabil care ne face să iubim viaţa” (”Lire”), în care
se îmbină realismul cu oniricul, umorul cu duioşia, cu
un stil alert, direct, folosind un limbaj colocvial, pe
alocuri argotic, plin de farmec, de haz, de speranţă.
Romanul pe care-l vom prezenta în eseul de faţă a fost
ecranizat de celebrul regizor francez Claude Bėrry.

Acţiunea se petrece la Paris, la începutul seco-
lului al XXI-lea, în decursul unui an, autoarea reuşind
o radiografie a lumii contemporane cu problemele ei:
viaţa cotidiană a parizienilor obişnuiţi la locurile lor
de muncă, spaima de şomaj, drogurile, dezintoxicarea,
terorismul, lipsa unui adăpost, copii care cresc cu bu-
nicii în lipsa părinţilor despărţiţi, drama bătrânilor care
trebuie să-şi părăsească casa şi să se obişnuiască cu
viaţa în comun la azilul ce-i apropie şi mai mult de
moarte. În roman apar patru personaje principale, un
careu în mâna destinului. Toţi patru ajung să locuiască
sub acelaşi acoperiş. Patru oameni („o familie de han-
dicapaţi şi cu o bunică”) care, la început, par să nu aibă
nimic în comun şi care ajung să se cunoască bine, în
primul rând, pe ei înşişi şi apoi, să-şi dăruiască iubirea
celorlalţi. Devin ca o familie, pregătiţi astfel să în-
frunte mai uşor viaţa, să privească totul cu optimism
şi cu încredere că uniţi vor putea să nu mai fie înfrânţi:
„Chiar mai ceva ca o familie – familia pe care şi-o ale-
seseră, şi-o doriseră, familia pentru care se luptaseră
şi care nu le cerea în schimb decât să fie fericiţi îm-
preună. Şi nici măcar să fie fericiţi, nu aveau asemenea
pretenţie. Ci să fie împreună, atâta tot. Iar asta era deja
mai mult decât speraseră”. Ceea ce trăiesc împreună
generează starea de fericire. Romanul este alcătuit din

cinci părţi şi un epilog; apar elemente de postmoder-
nitate: intertextualitate, inserturi din istoria Franţei, tri-
miteri la alte arte: pictură, scrisorile lui Van Gogh,
muzică, decupaje, flash-uri, totul succedându-se într-
un ritm alert care dă impresia de viaţă trepidantă ce
nu-i lasă pe oameni pradă disperării, deşi, în diverse
momente, îşi face simţită prezenţa ideea abandonării
luptei. Finalul stă sub semnul reuşitei, al izbânzii şi al
fericirii de a fi împreună.

A sosit momentul să cunoaştem pe cele patru
personaje. Începem cu protagonista feminină a „echi-
pei de handicapaţi”; se numeşte Camille Fauque, are
douăzeci şi şase de ani, lucrează ca femeie de serviciu
la firma de curăţenie Touclean şi în timpul liber des-
enează; de fapt, desenase de mic copil, luase lecţii de
desen, profesorul (care o considera cel mai talentat
elev al său) lăsându-i trusa de pictură chineză. Fusese
un copil interiorizat şi desenul devenise pentru ea un
veritabil mijloc de comunicare, înlocuind cuvintele.
Preferatul ei este Albrecht Dürer. „Camille Fauque era
o fantomă care muncea noaptea, iar ziua aduna pietri-
cele. Care se mişca încet, vorbea puţin şi se eschiva
cu graţie. Camille Fauque era o tânără întotdeauna mo-
horâtă, fragilă şi insesizabilă”. De mai bine de un an
locuieşte într-o debara, la etajul al şaptelea, „o coti-
neaţă” la care se ajunge urcând pe scara de serviciu
şaptezeci şi două de trepte. Chichineaţa insalubră se
afla însă într-un imobil arătos, dintr-un cartier select
cu vedere spre Champ-de -Mars. Locuinţa „era minus-
culă, mizerabilă, îngrămădită şi providenţială”. Ea este
un veritabil mijloc de caracterizare pentru situaţia ac-
tuală a lui Camille care nu avea nimic al ei, nici prie-
teni, nici amintiri, nu putea fi îngăduitoare nici cu ea
însăşi. În acest prezent mediocru ajunsese prin laşitate
şi prin pierderea speranţei. Ocupaţia de femeia de ser-
viciu este ca un deşert pe care trebuie să-l treacă pentru
a se regăsi pe sine. Doar când desenează se simte vie. 

Într-un alt colţ al careului îl găsim pe Philibert
Jehan Louis-Marie Georges Marquet de la Durbelliėre,
de treizeci şi şase de ani, care provine dintr-o veche
familie de aristocraţi, aşa cum indică şi prestigiosul
său nume. Este marcat de arborele său genealogic şi
de faptele de arme ale faimoşilor săi înaintaşi care au
luptat de-a lungul istoriei, împotriva turcilor, alături
de Napoleon sau împotriva nemţilor. Crescut într-un
mediu auster, cu respectarea fermă a bunelor maniere,
având o viaţă rigidă, Philibert (zis Philou) este un ins
timid căruia îi place să stea departe de oameni, să nu
se implice prea mult. Îşi maschează emoţiile prin bâl-
bâieli nesfârşite, are adevărate crize de angoasă în lo-
curile publice, dinţii slăbiţi, părul împuţinat, spatele
un pic curbat deja. Se consideră o creatură total
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inadaptată vieţii în societate, decalată, bizară, perfect
anacronică, în afara secolului al XXI-lea. A suportat
tot felul de orori în copilărie de la colegii care voiau
astfel să-l umilească pentru că se deosebea de ei şi
mama îl liniştea spunându-i că „balele broaştei râioase
n-ating porumbelul alb în zbor”, vrând în acest mod
să-i ridice moralul. Numai că el nu ajunsese niciodată
în ipostază porumbelului alb care trece în zbor, evitând
mizeriile vieţii. Pe lângă defecte (adevărate ori presu-
puse) are şi calităţi: se poartă ca un adevărat gentle-
man, e capabil să poarte o conversaţie plăcută,
amuzantă, cu formule reverenţioase, este pasionat de
istoria Franţei şi poate să vorbească la nesfârşit despre
evenimente importante sau despre personalităţi isto-
rice, dezvăluind multe detalii picante. Vinde cărţi poş-
tale într-un chioşc de lângă un muzeu. Locuieşte în
imobilul arătos în care se afla şi debaraua de la etajul
al şaptelea ce o adăpostea acum pe Camille. Ocupă
apartamentele unei mătuşi, cu lucruri de epocă, de va-
loare, „mâncate însă de vreme” şi aflate într-o groaz-
nică neorânduială. 

Al treilea colţ „aparţine” unui ins pitoresc, cu
un comportament brutal şi cu un limbaj familiar, co-
lorat, presărat cu expresii argotice şi cu imprecaţii. Nu-
mele lui este Franck Lestafier; este bucătar la
restaurantul Vert Galant; în timpul liber e un bun me-
seriaş şi motociclist. E o personalitate vulcanică, veş-
nic agitat şi plin de viaţă. Fusese crescut de bunicii
materni şi prezintă frustrările unui „copil din flori”,
abandonat de cei care l-au adus pe lume. Are un tată
şi un frate vitregi. Mama îl ia în noua familie, dar nu
se împacă în acel mediu, se simte prizonier şi revine
la bunici unde e adevărata viaţă în aer liber, libertatea,
la pescuit, la cules de ciuperci, la vânătoare. Se trans-
formă apoi într-un adolescent rău, tartorul tuturor,
„Regele cretinilor”, cum se autocaracterizează. Îşi face
drum în viaţă, fiind agresiv în comportament şi în lim-
baj, ducând o existenţă zgomotoasă, dezordonată, un
„golan” ce riscă multe, dar continuă să aibă un suflet
bun pe care nu vrea să-l lase la vedere.

Careul este completat de bătrâna Paulette Les-
tafier care are peste optzeci de ani. Aflată în amurgul
vieţii, ea trăia din amintiri, pradă a destule tabieturi:
băutul cafelei, privitul pe fereastră, hrănirea animale-
lor şi a păsărilor, aranjarea florilor, mersul la târguieli
în fiecare zi de miercuri împreună cu prietena ei,
Yvonne Carminot. Este bunica lui Franck pe care con-
tinuă să-l adore şi să-l aprecieze foarte mult. Trăieşte
singură într-o casă cu o grădină în fundul căreia stătea
mai toată ziua aşezată pe o bancă, „dreaptă, nemişcată,
răbdătoare, cu mâinile pe genunchi şi privirea ab-
sentă”. E obsedată de faptul că poate fi trimisă la azil
pentru că nu mai este sigură pe ea, cade mereu, se lo-
veşte, cum se întâmplă şi într-o dimineaţă de miercuri
când se pregătea să meargă la piaţă împreună cu
Yvonne. După spitalizare, ajunge într-un sanatoriu de
stat (din cauza banilor puţini) la periferia Parisului.
Nepotul Franck o vizitează în fiecare zi de luni (ziua
lui liberă), se odihneşte la căpătâiul ei pe un fotoliu
negru. Paulette e mulţumită, îl aşteaptă cu nerăbdare
şi îl conduce cu privirea, stând la fereastră până dis-
pare cu motocicleta; Franck îi aminteşte de trecut, de

perioada când l-a crescut şi el a părăsit-o. Bunica e
ofensată de traiul la „Timpul regăsit”, nu agreează
compania celorlalţi bătrâni, îi spune lui Franck şi
acesta e supărat, la rândul lui, că programul i s-a
schimbat, considerând sanatoriul un spaţiu al bătrâne-
ţii, o anticameră a morţii, unde viaţa stagnează, timpul
este suspendat, n-are o derulare cronologică; locatarii
azilului sunt „urâţi, trişti, deprimaţi”, oferind o im-
agine a decrepitudinii fizice şi fiziologice. Vizitele lui
Franck nu înseamnă decât o pură rutină, un gest auto-
mat ce-i bulversează programul, o simplă bifare a unei
obligaţii morale. Totuşi, aceste vizite le fac bine amân-
durora.

Destinul îi va reuni pe cei patru în apartamen-
tul imens al lui Philibert. Franck ajunge în acest apar-
tament în urma publicării unui anunţ citit de Philibert
care consideră că locuinţa fiind foarte mare poate să
mai stea cineva. Sunt firi cu totul diferite, unul educat,
manierat, ordonat şi altul dezordonat, cu atitudini gro-
biene, şi cu un vocabular foarte colorat. Împreună for-
mează însă un întreg, se completează, unul are nevoie
de celălalt. Franck găteşte, repară tot ce se găseşte stri-
cat în apartament şi Philibert îl temperează cu manie-
rele lui rafinate. Tot Philibert este acela care o salvează
pe Camille din mansarda îngheţată, cheamă un doctor,
o îngrijeşte, o obligă să mănânce, în acest domeniu
ajutându-l şi Franck a cărui supă îi provoacă lui Ca-
mille senzaţii diferite, găsindu-se în aceeaşi stare cu
Marcel Proust. De aceea, o va savura cu religiozitate.
Scena în care are loc salvarea lui Camille este lucrată
prin îmbinarea umorului cu duioşia, Philibert apărând
în locul voinicului din poveste (mesager al binelui) ce
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vine s-o smulgă din ghearele răului pe prinţesa din po-
veste. Se hotărăsc s-o aducă pe Paulette ca să locuiască
cu ei. Camille, ca o adevărată „zână”, va avea grijă de
ea şi va picta, renunţând la serviciu. Cei patru nu se
vor acomoda uşor împreună, vor avea multe momente
dificile de surmontat, dar vor reuşi, învăţând unii de
la alţii şi descoperind că numai în echipă pot să-şi în-
vingă frustrările. În acest sens, trebuie înţeles şi cu-
vântul „handicapaţi”. Lor le este greu să trăiască în
colectivitate din cauza unor limite personale: Camille
–epuizată, nu ştie să-şi explice ceea ce este cu ea; Phi-
libert – timid, neînţeles de cei din jur; Franck – agre-
siv; Paulette –o sperie bătrâneţea, neputinţa, boala şi

de aceea se izolează, nu vrea să se vadă în ceilalţi lo-
catari ai sanatoriului. Astfel, vor încerca să convieţu-
iască într-un „loc ciudat şi aparte” şi să –şi
demonstreze că viaţa e frumoasă. Vor fi împreună li-
beri, ocrotiţi de Dumnezeu; încep cele mai frumoase
zile din viaţa lor.

Indicele spaţial e foarte important: „locul ciu-
dat şi aparte” este apartamentul vechi, aristocratic al
strămoşilor lui Philibert, apartament care parcă s-ar
afla în afara timpului. Imobilul fusese amenajat în ma-
niera „La Belle Ėpoque”: „Mirosul prafului, lumina,
fâşâitul sec al perdelelor de mătase, scârţâitul lemnu-
lui, abajururile şi luciul estompat al oglinzii. Senzaţia
asta stranie că se află în afara timpului... Departe de
lume...” Centrul apartamentului, cea mai frumoasă în-
căpere din toată casa, este baia, amenajată în 1894,
după gustul străbunicii lui Philibert, cea mai cochetă
pariziancă din epocă. Camille desenează această re-
licvă a bunului-gust de altădată, fiind de reţinut mo-
delul gresiei, frizele, arabescurile, cada uriaşă cu patru
picioare de leu cu gheare, lavoarele bogat ornamentate

grafica: Cristina Paula Apetrei

cu flori şi păsări. De altfel, Camille va imortaliza şi
alte obiecte, detalii din acest „mic muzeu de artă şi tra-
diţii burgheze”. Privirea ei de artist va surprinde far-
mecul apartamentului ce contura o lume vetustă, în
agonie chiar. Atmosfera trimitea la sfârşitul unei epoci
prin etichete îngălbenite, cărţi, tablouri, lucruri vechi.

Convieţuirea sub acelaşi acoperiş produce mu-
taţii în felul de a fi al celor patru, multe defecte se ate-
nuează, apar la iveală şi calităţi nebănuite până atunci.
Traiul în comun are influenţe asupra lor, îi face să se
compare şi să aprecieze pe cei mai buni decât ei. Aşa
cum am mai precizat, deşi sunt firi diferite, Philibert
şi Franck se completează, uneori se ignoră, dar se şi
ajută la nevoie. Pentru Camille, intrarea în apartamen-
tul lui Philou înseamnă schimbarea totală, un start lu-
minos pentru o nouă existenţă. După multă vreme, se
va reobişnui cu spaţiile culturale (cinema, librărie, ex-
poziţie), ceea ce-i demonstrează că schimbarea poate
să-i mobilizeze voinţa da a lua totul de la capăt, de a
restabili legătura cu trecutul moral. Intrată într-o libră-
rie, citeşte dintr-o carte, se uită într-un album, răsfo-
ieşte catalogul unei expoziţii. Camille şi Philibert ştiu
să comunice, au ce să-şi spună, în timp ce Franck se
enervează pentru că nu–şi găseşte niciodată cuvintele.
Camille şi Philibert îi par lui Franck nişte intelectuali
pentru că sunt nişte inşi cu capul în nori, nu trăiesc în
lumea reală, nu sunt capabili să supravieţuiască. Sunt
primii intelectuali pe care-i cunoaşte Franck şi declară
că sunt aşa cum îşi imagina el această categorie de oa-
meni. Camille îi ripostează, făcând o pledoarie la
adresa intelectualilor: „Dar vezi tu, dacă a fi intelectual
înseamnă să-ţi placă să te instruieşti, să fii curios,
atent, să admiri, să te emoţionezi, să cauţi să înţelegi
ce-i cu tot ce te înconjoară şi să încerci să te culci seara
mai puţin prost decât în ajun, atunci, da, mi le asum
pe toate: nu numai că sunt intelectuală, dar sunt şi
mândră de asta...” Camille îl ajută pe Franck, îl pro-
voacă să vorbească despre ce se pricepe: bucătărie şi
bucătari, deşi aceştia nu ştiu să se exprime, „să scoată
fraze frumoase”. Sub influenţa lui Camille, brutalul
Franck se schimbă, vrea să se ridice la nivelul ei, se
umanizează. Stând de vorbă cu ea, lui Franck i se pare
că devine mai inteligent, trebuie să nu mai vorbească
licenţios şi să se poarte civilizat. Franck şi Philibert
cred că buna Camille e un înger şi... „îngerii nu mor
niciodată”. Aceeaşi influenţă pozitivă o exercită tânăra
şi asupra lui Paulettte pe care se hotărăşte s-o aibă în
grijă, renunţând la serviciu, dedicându-se în acelaşi
timp şi picturii. Totul devine foarte vesel, tinerii fă-
cându-şi programul în vederea transformării vieţii lui
Paulette, ea întinerind văzându-i şi molipsindu-se de
entuziasmul şi de dimensiunea ludică a existenţei lor.
Astfel, timpul nu mai există, parcă sunt veşnic într-o
vacanţă. Philibert îi serveşte la pat micul dejun, cu un
ceremonial de tip aristocratic; cu Camille merge la
cumpărături, la coafor, unde, sub influenţa coafezei,
îşi schimbă culoarea părului de la Rose Dorė foarte pal
la Violet de Windsor, iau prânzul la o cafenea în care
Paulette comanda invariabil păstrăv cu migdale şi
ciocneau cu mare plăcere câte un pahar de vin. Se
plimbau, râdeau, vorbeau, se distrau, fără să simtă pre-
siunea timpului, pentru că „aveau viaţa dinaintea lor”.
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al lui Paulette (care apare ca în creaţiile lui Goya,
Rembrandt) şi o desenează în diverse ipostaze: „Chi-
pul ei o ducea cu gândul la ierburile pitice de pe spi-
nările dealurilor, la violetele sălbatice, la florile de
nu-mă-uita, la mugurii aurii... Era un chip deschis, lu-
minos, delicat precum hârtia japoneză.” I se pare că-i
frumoasă. Şi Paulette o place pe Camille; o vede gra-
ţioasă, calmă; îi tricotează aşa cum poate ea (cu multe
găuri) un fular, un pulover şi o căciuliţă în set cu fula-
rul. Camille şi Paulette au grijă astfel una de alta şi
viaţa îşi schimbă cursul, tânăra recăpătându-şi încre-
derea în viitor şi bătrâna scăpând de coşmarul sanato-
riului, de imaginea hidoasă a celor aflaţi în anticamera
morţii, de scârţâitul metalic al scaunelor cu rotile, de
discuţiile infirmierelor, de televizoarele care funcţio-
nau toată noaptea. Camille e salvarea tuturor, e în cen-
trul atenţiei. Datorită celor trei şi ea se schimbă, revine
la vechea pasiune, desenul, se mută într-o altă cameră
pe care o va transforma într-un atelier, primeşte cadou
o masă de lucru pliantă pentru pictură.

Momentele frumoase petrecute de cei patru
timp de aproape un an în apartamentul prietenos cu
vedere spre Champ-de-Mars semnifică tot atâtea ex-
perienţe în noul drum oferit de destin. Iată câteva
exemple ce se constituie în repere de neuitat pentru
noua lor existenţă, experienţe ce le marchează drumul
labirintic al vieţii. Franck îi propune lui Camille să
meargă la restaurant ca să-i ajute la pregătirea mesei
de Revelion. Cu această ocazie, se cunosc în ipostaze
noi. Camille reuşeşte să se acomodeze cerinţelor nou
apărute în viaţa ei, remarcându-se prin simţul artistic
pe care-l dovedeşte în aranjarea felurilor de mâncare;
şi Franck e cu totul altul: nu mai e golanul de mahala
cu limbajul colorat, ci e în costum imaculat de bucătar,
cu baticuţ înnodat la gât, având numele brodat cu litere
albastre. Camille îl găseşte că este foarte frumos cu
această costumaţie, îi spune acest lucru şi el roşeşte.
Tânăra află cu această ocazie că Franck are o respon-
sabilitate foarte mare, că e foarte priceput şi că şeful

se consultă deseori cu el, mai mult decât cu ajutorul.
Camille munceşte enorm în acea noapte, e ruptă de
oboseală şi meditează la cantitatea imensă de mâncare
pentru realizarea căreia s-a depus atâta efort, la suma
mare, de 220 de euro cât a costat meniul, sumă cu care
se putea face altceva: o excursie, cumpăra cărţi, dis-
curi, haine, lucruri durabile ce puteai să le ai toată
viaţa. I se pare o aberaţie, să cheltuieşti atât doar să
petreci o singură noapte, în timp ce alţii trăiesc de pe
o zi pe alta, dar aceasta este o realitate pe care romanul

o aduce spre meditaţie.
Camille şi Franck îşi povestesc

vieţile care sunt întrucâtva asemănă-
toare. Părinţii lui Camille erau com-
plet diferiţi: mama – veşnic tristă,
dependentă de medicamente, obsedată
de gelozie, tatăl – visător, amabil, bun
la suflet (se aseamănă cu Philibert).
Părinţii se despart şi tatăl moare în
urma unui accident. Adolescenta Ca-
mille se izolează, nu mai vorbeşte cu
nimeni, fuge de acasă. După bacalau-
reat, se înscrie la Arte Plastice. Se în-
drăgosteşte de un artist genial care se
droga şi trăia soarta damnatului. Se
angajează paznic la un muzeu ca să-l
întreţină; devine complicea unui trafi-
cant de tablouri. Se îndepărtează astfel
de moralitate, de realitate, de viaţă.
Devine o epavă, moment în care
ajunge la etajul al şaptelea şi va fi sal-
vată de Philibert şi de familia
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Mathilde şi Pierre Kessler, specialişti şi colecţionari
de artă. Povestea teribilă a fetei îl emoţionează pe
Franck care îşi dă seama din nou că micuţa Camille e
mult prea bună pentru el. 
                   Când, spre sfârşitul perioadei petrecute
împreună, Paulette e tot mai obosită, se lasă cu greu
îmbrăcată, mănâncă cu greu, nu mai vrea să comunice,
Camille o desenează în timp ce povesteşte despre co-
pilăria ei, despre viaţa petrecută la ţară. Apoi hotărăsc
ca în fiecare duminică şi până lunea seara să meargă
la casa de la ţară pentru a reface amintirile bătrânei.
Aceste escapade o învie pe Paulette, amintirile fiind
acelea care fac ca sângele să –i revină în vene. Camille
grădinăreşte, Franck găteşte, Philibert citeşte şi le po-
vesteşte pagini din istoria Franţei, iau masa în grădină,
ascultă trilurile mierlelor şi ale privighetorilor;
Paulette le spune cum se prind cărăbuşii. Acest loc
magic, cu o casă mândră şi cu o grădină ce va fi rea-
dusă la viaţă prin munca tinerilor, îi face ludici, le va
aduce aminte de copilărie şi de ingenuitatea ei.
                   De Paşte sunt invitaţi cu toţii la castel, în
mijlocul familiei lui Philibert. Scena este savuroasă,
scoţându-se în relief viaţa obişnuită a oaspeţilor şi
morga aristocratică, ceremonialul rigid din familia
marchizului. Întrebările sunt convenţionale, tonul –
afectat, răspunsurile sunt scurte şi dovedesc că inter-
locutorii sunt puşi în încurcătură, atmosfera este sobră,
încăperile sunt mohorâte, cu animale împăiate ce atâr-
nau pe pereţi. Paulette nu spune nimic, simţindu-se
stingheră din cauza statutului de menajeră în astfel de
case, timp de mai bine de patruzeci de ani. Cina îi ne-
mulţumeşte pe oaspeţi căci se serveşte mâncare
proastă cu tacâmuri de argint masiv şi se bea un vin
de acelaşi tip într-o carafă de cristal. Franck hotărăşte
să pregătească el a doua zi o masă copioasă şi astfel
nişte bucate apetisante schimbă atmosfera din ajun;
toţi devin veseli, relaxaţi, marchizul spune poveşti de
vânătoare. Camille realizează o acuarelă în care apare
castelul şi le-o dăruieşte proprietarilor.
                   Finalul acestui an plin de lucruri fru-
moase, cu învăţăminte pentru noi toţi, aduce întâm-
plări la care ne-am fi aşteptat mai mult sau mai puţin.
Într-un gest de separare disperată de propria familie
ale cărei principii rigide nu le mai poate suporta, Phi-
libert anunţă căsătoria cu nonconformista Suzy Mar-
tin. Deşi acceptă cu greu despărţirea de îngerul lor
păzitor, de cel care-i salvase „strângându-şi braţele
lungi peste spinările lor descurajate”, Camille şi
Franck aprobă gestul lui Philibert pe care-l consideră
o defulare a furiei faţă de familia depăşită de timp, eli-
berare tradusă printr-o hotărâre decisivă. Participă toţi
trei la căsătoria lui Philibert cu Suzy urmată de un pic-
nic în parcul Buttes-Chaumont. Paulette se stinge în
grădina de la ţară pe care o adorase. Este incinerată pe
fundalul muzical asigurat de Yves Montand, cântăreţul
preferat al defunctei, în prezenţa lui Franck care se ab-
ţine ca să nu plângă şi a lui Camille care plânge. Ce-
nuşa îi este împrăştiată de Franck (care în sfârşit
plânge pentru singura persoană ce-o avea pe lume)
peste florile din grădină. Camille şi Franck hotărăsc

să meargă mai departe împreună pentru că „n-avem
nimic de pierdut, pentru că n-avem nimic”. Cu banii
de la o asigurare pe viaţă pusă de tatăl său pe numele
ei, cumpără un local mic în spatele Pantheonului unde
vor deschide un bistrou în care se servesc mâncăruri
uşoare şi pe pereţi sunt desenele lui Camille. Philibert
este sufletul localului, asigurând, prin atmosfera veselă
pe care o crea şi prin plăcerea conversaţiei, succesul
rapid al bistroului. Tinerii şi cunoscuţii lor merg mai
departe. Prezenţa micuţului Valentin (cu care se joacă
Camille) în epilogul romanului este o mărturie în acest
sens.
                   Mesajul acestei cărţi este unul optimist.
Philibert, Franck şi Camille s-au găsit unul pe altul, s-
au ajutat, au reuşit să se salveze şi să-şi schimbe cursul
vieţii. S-au cunoscut mai bine pe ei înşişi şi au reuşit
să-i cunoască şi pe cei cu care au pornit un nou drum
împreună, cu gândul unei schimbări. S-au dezvoltat
calităţi şi sentimente frumoase: toleranţa, generozita-
tea, altruismul, camaraderia, dăruirea de sine, respec-
tul, iubirea. Au reuşit împreună să treacă peste greutăţi
şi au avut puterea de a le învinge. Toţi au merite, deşi
băieţii o văd pe Camille ca fiind un adevărat înger, atri-
buindu-i astfel calităţi supraomeneşti. Dar cel mai fru-
mos lucru pe care l-au făcut împreună, dovedindu-şi
omenia desăvârşită, a fost aducerea lui Paulette în mij-
locul lor, oferindu-i bunicii unuia dintre ei bucuria unei
familii, retrăirea unor frumoase momente ale trecutu-
lui, prelungirea vieţii cu câteva luni. Au învăţat de la
ea că şi bătrâneţea are momente minunate atunci când
ai sufletul încă tânăr. Cei patru protagonişti ne arată
că viaţa trebuie trăită cu speranţă în suflet, cu bucurie,
cu încredere în viitor.
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Anatomia spațiului în romanul
,,Vremea minunilor” 
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,,Acum nu suntem la cinema, suntem în reali-
tate.” notează Cătălin Dorian Florescu, scriitorul
elvețian de origine română, la începutul romanului
,,Vremea minunilor”, o operă construită din amintirile
acestuia despre România în perioada comunistă și des-
pre drumul care îl poartă în America și în Italia, res-
pectiv despre viața în aceste state. Textul împletește
spațiul parcurs în timpul călătoriei, spațiul încărcat de
o componentă dinamică, cu
spațiul în care personajele rămân
blocate în limitele dictaturii, ale
ideologiilor și, implicit, în pro-
priile spaime și nesiguranțe. 

Lucrarea își propune să
analizeze modul în care spațiile,
fie cele marcate de deplasarea
dintr-un punct în altul din dorința
de a trata boala rară a copilului
sau una mai comună, cea a lipsei
de libertate, fie spațiile din do-
meniul oniricului sau din cel al
cinematografiei, care îmbracă
amintirile cu secvențe, replici și
personaje din filmele italiene,
din serialele americane și din
desenele animate, interferează,
construindu-se un spațiu multidi-
mensional, în care Alin se pierde
și se regăsește prin memoria ol-
factivă, vizuală, tactilă sau
emoțională, relegându-se de alte
diviziuni ale timpului, cărora le
aparține, printre altele, și mama
sa, de care stă despărțit în timpul călătoriilor sale.

În romanul lui Florescu, spațiile se află sub o
încordare ce ține de încercarea de a-l defini pe fiecare:
în Italia, Alin descoperă în apus, în cromatica astrelor
și în senzația lăsată de unt pe papilele sale România,
acel ,,acasă” al său, în timp ce identifică America cu
locul în care ,,bărbați în maiouri conduc mașini gal-
bene și numără bani verzi de hârtie”1. Dar America lui
nu coincide cu radiografia lui Sanowsky, cel care de-
cupează un ,,la noi”2 străin, confuz, tulbure, ca și când
s-ar fi separat inconștient de orice semn al vreunui
spațiu. Pentru Sanowsky și cei ca acesta, spațiul se
desprinde de nostalgie, de praful timpului care a curs,

el devenind un supus al viciilor din a căror cauză nu
poate pătrunde în libertate. Aproape întotdeauna când
localizează un spațiu nou, Alin îl asimilează unei im-
agini din trecut, lăsând spațiile și timpurile să circule,
nefixându-le pe primele într-un prezent personal, așa
cum se întâmplă în cazul lui Sanowsky. 

Într-un spațiu al confesiunii, băiatul urmărește
experiența tatălui de după momentul plecării de acasă,

acesta descriind atât perifericul, cât
și centrul, între care se pot întâlni
similitudini, precum băltoacele,
adâncul incomplet, marginile izo-
lându-l și lipsindu-l de sentimentul
apartenenței. Tatăl, un personaj în
jurul căruia se dezvoltă o narațiune
care extinde traseul parcurs de Alin
și evoluția interioară a eroului care
suprapune imaginea tatălui peste
cea a lui Superman, pornește, ase-
meni băiatului, dintr-un centru
emoțional, familial, spre un centru
străin, economic, politic, pentru a
continua studiile și a se integra într-
un mediu profesional. Despărțirile
de locul de natal, de liniștea pă-
mântului care a simțit pașii fiecă-
ruia se petrec în tăcere,
comunicarea realizându-se prin
acțiuni și gesturi scurte, prin înmâ-
narea unui obiect, prin curățarea
unor părți ale corpului, prin săru-
tări, eroul lui Alin menționând im-
posibilitatea luării unui rămas-bun

de la tatăl său, care rămâne inert lângă trenul ce ur-
mează să se pună în mișcare. Pentru oamenii de la sat,
părăsirea și trecerea dintr-un spațiu într-altul nu au o
semnificație specială, poate pentru că se știe că va fi o
reîntoarcere, poate pentru că nu există o conștiință a
desprinderii, a nerevenirii, a unei detașări lungi și într-
o singură direcție. Plecările lui Alin și ale tatălui său
se înnoadă în mai multe puncte: trenul face ,,tadam-
tadam”3, câțiva călători cântă despre o fată Maria pe
care o iubesc sub tei, în plecarea tatălui aflându-se
ceva aproape mitic, care sugerează ruperea unui țesut
din corpul spațial individual: ,,Doar știi cum sunt tre-
nurile noastre. De patruzeci de ani, când pornesc ele,
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în traistele țărăncilor se sparg ouăle și sticlele cu vin”4. 
Tăcerea se cerne deasupra lui Alin și a tatălui

său, care nu reușesc să cuprindă ceea ce le este extern,
străin, mai ales în America, la care renunță ca urmare
a incompatibilității sociale. Dincolo de tăcerile celor
doi se manisfestă sonor tensiunea orașului, a vecinilor,
a străzilor, a locomotivelor, a gărilor în care alții își
comunică prin intermediul limbii despărțirea, tensiune
căreia i se alătură certurile în cuplurile vecine, căci so-
cialismul obligă indivizii să trăiască înghesuiți în
locuințe neîncăpătoare, modeste. Oamenii au în
comun conflictele și timpul liber în care nu sunt doar
activi, ci și pasivi, supraveghind activitatea celorlalți,
împărțind spațiul, temerile, dorința de a emigra și de a
fi liberi. Prin afecțiunea fizică pe care o are, Alin  nu
își pierde libertatea, visând în continuare, întâlnindu-
se cu colegele de care s-a îndrăgostit și reconstruind
scene din filme sau creând paralele între personajele
din acestea și, de exemplu, femeile de pe străzile din
Italia, care le-ar oferi bărbaților aceleași replici și che-
mări. Spațiul și privirea interrelaționează: fie Alin este
copleșit de noutatea și de imensitatea acestuia, fie își
imaginează că este privit de mama sa printr-un ecran
ce îi rezervă locul într-un mediu virtual. Dacă de obi-
cei decorul interior îi este încărcat cu detalii din filme
în care, de exemplu, fetele își strigă perechile constant
cu un nume, sau cu tatăl pictat în Superman care de-
vine eroul ubicuu, acum este absorbit de ecran și se
așteaptă să fie observat intens de mama sa, de care

distanțarea se face printr-o mutație a spațiului. Ca și
când ar sugera un plurivers, spațiile în care se despla-
sează Alin se află aproape izolate unele de celelalte,
doar organul amintirii făcându-le să se plimbe unele
prin altele și să își dezvăluie singurătatea, cea a unui
Bronx nesigur, a străzilor goale și care tac, reținându-
și monologul ca cei din România care se exprimă
șoptit, nelăsând urme ale cuvintelor prin spațiu. Spre
deosebire de țara natală, în care dialogurile din casă
sunt întrerupte, nimicite, transmise în taină, în Ame-
rica, Alin întâlnește distrugerea în spațiul public,
obiecte zdrobite sau absente, sau pe gazda alcoolică,
rătăcită în lumea recuperatorilor din cartierele ameri-
cane și a violenței anticipate fără posibilitatea vreunei
reîntoarceri. De fapt, dorul băiatului se manifestă față
de ideea unui spațiu permanent, propriu, în care nu mai
este nevoie să suspine, în care nu mai simte depărtarea,
în special față de mama sa, față de care se virtuali-
zează, intrând în sticla televizorului. Așa cum afirmă
și Cătălin Dorian Florescu când vorbește despre cartea
sa, problematica o reprezintă descoperirea unui loc
personal, mai mult un ,,acasă” (,,Zuhause”) decât o
,,patrie” (,,Heimat”)5 pe care o contruiesc mai mulți
indivizi și care, prin inerția celorlați sau prin încercă-
rile de a depăși limitele spațiului, poate căpăta răceală,
duritate.   Pentru el, mama, deși cântă, i se pare că rea-
lizează un alt act artistic: ,,Când ea cânta în sufragerie
Ceaikovski, eu mă gândeam: «Acum, mama dansează
Lacul lebedelor în jurul mesei.» Uneori Ceaikovski
era așa de trist, că îți venea să îl trimiți la un bar, cum
făcea Pietro când se certa cu nevasta. [...] Altfel stăteau

grafica: Alexandru Androni și
Andreea Daniela Melinte



61REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

CRONICA  ARTELORlucrurile cu Verdi și cu Puccini. Ei își compuneau mu-
zica după ce se întorceau de la bar. Muzica lor era și
ea delicată, dar ușoară și plină de vioiciune.”6 Sunetele
produse de mamă pictează tot spațiul, însă rămân re-
trase, copilul neavând acces în camera din care se răs-
pândesc. Imaginea mamei îi prelungește melancolia,
nefiind singura care îi inspiră nevoia de mișcare și de
tandrețe, de revenire într-un centru, ci și Ariana, fata
de care se îndrăgostește. 

Prin tablourile pline cu ipostaze ale despărțirii,
ale dorului, romanul este străbătut de o mișcare neîn-
cetată, fie din România, fie din America, în care oa-
menii cred că se eliberează de constrângerile socialiste
prin consumul de alcool7, prin posibilitatea de a ex-
tinde comunicarea orală dincolo de șoptit, dar mai ales
prin detașare. A fi ,,eu” într-o călătorie lungă, a-ți păs-
tra identitatea și proiecțiile în viitor când ești mereu
pe drum8 spre o lume nesocialistă, contribuie la dez-
voltarea oniricului, la revenirea constantă în dimen-
siunile cinematografiei vestice. Pentru Alin, filmele în
sine ocupă un punct în geografia personală, alături de
teama față de extratereștri, tot ființe care aparțin unui
spațiu încă și mai îndepărtat, filmele eliminând pentru
câteva ore monologurile cu tematică socialistă. Central
în tinerețea tatălui, pe a cărui plecare se pune accentul
în paralel cu cea a lui Alin și a acestuia, este televizo-
rul, care, ca în situația băiatului, creează o altă lume.
Alin este cuprins într-o mișcare a limitelor, a unui în-
spre afară și a unui înspre interior9. Poate acesteia îi
corespunde frica sau neînțelegerea față de evenimen-
tele și fenomenele noi, față de ceea ce este exclusiv
extern. Spațiul nu se dorește a fi unul al sustragerii, al
uitării sau al respingerii totale, ci unul intim, în care
amintirile se păstrează sub forma  unor celule care se
înmulțesc pe măsură ce trece timpul, îmbogățind cur-
sul povestirii. Neputința de a păstra momentul, de a
filma cum mama sa întoarce o bucată de hârtie fără să
se oprească1 reprezintă una dintre neliniștile protago-
nistului, care caută să salveze figuri, spații, prezențe,
răceala timpului, a străzilor noi pe care se plimbă și
absența (mamei) conducând la o melancolie care nu
poate fi întreruptă. În mod contrar viziunii tatălui,
mama consideră întoarcerea celor doi o abandonare a
încercării de a fi liberi, imaginea coliziunii avionului
cu Statuia Libertății și a împrăștierii resturilor acestuia
în sufrageria lor1 constituind un moment de nervozi-
tate maximă, în care contactul dintre spații devine mai
tensionat, mama rămânând cu nefericirea mobilității
suspendate. 

Romanul lui Florescu este învăluit într-o lirică
a căutării și a definirii spațiului care poate fi văzut ca
,,acasă”, în care poveștile și apropierile dintre oameni
nu sunt determinate de mărginirile, de alipirile și de
tăcerile impuse de regimul politic, ci de libertatea in-
dividului de a fi el însuși, de a-și dezvolta și păstra o
identitate. Alin și tatăl său nu se rătăcesc,  apropiindu-
se mai puternic de conceptul de ,,acasă”, care
dobândește o culoare intim legată de copilărie. Spațiile
pulsează pentru a fi deschise, fie după o lungă pe-
rioadă în care au blocat societatea ca urmare a dicta-
turii, fie pentru a fi cunoscute și locuite, pentru a se
putea comunica în ele.
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The Blair Witch Project: 
filmul ca „artefact media”

În anul 1980, regizorul italian Ruggero
Deodato a fost arestat și acuzat de omorârea actorilor
din filmul său, Cannibal Holocaust. Dovada o repre-
zenta însuși filmul, ale cărui imagini cu tentă voit do-
cumentară înregistrau ultimele clipe din viața
membrilor unei echipe de filmare. Pentru a evita even-
tuala condamnare, actorii au fost contactați de către
producător și chemați în sala de judecată – asta după
ce în prealabil aceștia semnaseră un contract care pre-
vedea obligativitatea retragerii lor din sfera publică
timp de un an, în vederea păstrării iluziei create de
film.1 Acest eveniment cel puțin neobișnuit a certificat
eficacitatea unui nou gen filmic, unul ce pune la îndo-
ială siguranța spectatorului în raport cu ceea ce vede
pe ecran, explorând limitele integrității realului. Ge-
nului i s-a atribuit numele de found footage fiction, în-
trucât filmele iau în totalitate sau doar parțial forma
unor materiale video home made/neprofesioniste ce
sunt prezentate ca fiind reale. 

Chiar dacă în filmul lui Ruggero Deodato se
introducea acest concept, The Blair Witch Project (r.
Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 1999) este cel care
a popularizat termenul de found footage, acesta din
urmă fiind poate cel mai valoros exponent al genului
în cauză și, totodată, una dintre cele mai de succes

producții independente realizate vreodată, atât din
punct de vedere al profitului (bugetul inițial de 60.000
USD și profitul de 248.000.000 USD2), cât și al im-
pactului cultural. Chiar și în prezent, după aproape do-
uăzeci de ani de la prima proiecție a sa în cadrul
Festivalului de Film de la Sundance, found footage-ul
încă prezintă interes. Behind the Mask: The Rise of Le-
slie Vernon (r. Scott Glosserman, 2006), REC (r. Da-
niel Myrick, Eduardo Sánchez, 2007), Paranormal
Activity (r. Oren Peli, 2007), Cloverfield (Matt Reeves,
2008), Chronicle (r. Josh Trank, 2012), The Visit (r. M.
Night Shyamalan, 2015) sau Unfriended (r. Levan Ga-
briadze, 2015) sunt doar câteva exemple notabile ale
acestui gen.

The Blair Witch Project se prezintă ca un do-
cument video despre care se spune de la început că ar
fi chiar materialul înregistrat de un grup de studenți
(Josh, Mike, Heather) pentru proiectul lor de an. Tot
aici se menționează și faptul că studenții nu au mai
fost văzuți de atunci – casetele găsite ulterior în pădure
fiind singurele dovezi ale evenimentelor petrecute. Fil-
mat în pădurile din împrejurimile orașului Burkit-
tsvile, Maryland, documentarul se voia a fi o
investigare a unei legende locale despre o femeie acu-
zată de vrăjitorie. Conform înregistrărilor, aceștia se
pierd după încercări repetate de a reveni la drumul sta-
bilit inițial. Cu fiecare zi care trece, se acumulează ten-
siune între cei trei, iar situația degenerează progresiv.
Mediul devine din ce în ce mai ostil. În cele din urmă,
studenții conștientizează pericolul în care se află și
decid să documenteze întreaga experiență.

Din punct de vedere stilistic, aparatul de filmat
pare a-și pierde obiectivitatea, dramaturgia cerând ca
imaginile să fie captate chiar de către personaje. Având
în vedere că actorii însăși au fost cei care au filmat și
captat sunetul, este de înțeles ca materialul filmic să
fie departe de perfecțiunea tehnică. Actorii au avut
parte doar de un scurt instructaj care să le permită să
folosească echipamentul la un nivel minimal. Nepre-
văzutul evenimentelor lasă loc multor neatenții în ceea
ce privește tehnicitatea realizării. Discursul filmic
emulează un stil voit neprofesionist ce implică o anu-
mită neglijență/lejeritate în modalitatea de filmare.
Acest amatorism este justificat de lipsa de experiență
tipică unor studenți care încă învață. Astfel, toate
greșelile lor (voalare, nefocalizare, subexpunere, su-
praexpunere etc.) care în orice altă împrejurare ar fi
fost tăiate la montaj sunt în acest caz asumate și
funcționează mai mult ca o dovadă a autenticității. 

Laura GRIGORIU
absolventă a Colegiului „Unirea”,

promoția 2013
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dinea personajelor în raport cu aparatul de filmat și,
implicit, cu operatorul. Fiind conștiente că sunt fil-
mate, ele interacționează cu acesta, adresându-i-se de
multe ori direct. De aici reiese o particularitate impor-
tantă a genului, și anume: auto-referențialitatea ce vi-
zează în termeni simplificați calitatea discursivă a unei
opere de a se referi la sine însăși. Interesant este para-
doxul care se creează. Realismul și, implicit, puterea
found footage-ului „depind exclusiv de dezvăluirea
acestuia drept un «artefact media»”3. Prin intermediul
acestui tip de cinema, auto-referențialitatea depășește
stadiul de element de conținut și funcționează ca un
inveliș cu rol dramaturgic.

Undeva pe parcursul filmului, Mark (Michael
Williams) face o remarcă interesantă (ce poate trece
drept un comentariu al regizorului, menit să ironizeze
situația personajelor): „Noi facem un documentar des-
pre o vrăjitoare, nu despre cum ne rătăcim!”. Cei trei
știu că fac parte din documentarul în curs de înregis-
trare, însă nu sunt conștienți de a doua barieră
ficțională, de faptul că ei înșiși fac subiectul filmului
The Blair Witch Project.

Deloc surprinzător, cineaștii genului au văzut
în acest tip de abordare cinematografică o schimbare
care să permită o nouă libertate, atât creativă, cât și
tehnică. Criticul de film Alexandra Heller-Nicholas
explică motivul atracției față de gen: „filmele sunt pal-
pitante nu datorită ideii unor evenimentele care s-ar fi
putut întâmpla sau nu, ci datorită unei insinuări for-
male care îți demonstrează cum ar fi arătat aceste eve-
nimente, în eventualitatea faptului că s-ar fi petrecut
cu adevărat, cu atât mai mult, cu cât stilul de filmare
dezvăluie folosirea unor tehnologii pe care mulți dintre
noi le avem acasă (aparat de filmat, telefon, cameră
web etc.)”4.

Într-un found footage imersiunea spectatorului
depinde și de gradul de plauzibilitate al evenimentelor
în raport cu realitatea acestuia.

Deoarece filmul se prezintă ca fiind un docu-
ment găsit, tendința spectatorului este aceea de a căuta
pe parcursul vizionării repere ale lumii reale. Aici se
poate vorbi, spre exemplu, despre aparatul de filmat.
Cel care privește se va aștepta ca evenimentele des-
crise să semene cu acelea pe care le-ar fi putut filma
și el. Se caută, așadar, veridicitatea promisă încă de la
început, fără de care intensitatea experienței unui astfel
de film ar fi cu mult redusă. Activându-se în mentalul
spectatorului un raționament ce nu se aplică în cazul
filmelor horror clasice, există o probabilitate mai mare
ca anumite inadvertențe ale poveștii să fie sesizate. Ar
putea apărea nelămuriri ca: De ce aparatul nu rămâne
fără baterie? Niciun aparat nu este capabil să facă asta!
Cum este posibil acel unghi de filmare? etc.

Datorită modalității extrem de convingătoare
a abordării stilistice, The Blair Witch Project putea fi
cu ușurință considerat o mărturie genuină a faptelor
petrecute. Regizorii au avut grijă să exploateze acest
aspect în folosul lor, printr-o strategie de marketing
inedită denumită de cei de la site-ul www.mwpdigital-
media.com drept „The best viral marketing campaign
of all time”5. Asemenea lecturii radiofonice din 1938
a lui Orson Welles a romanului lui H.G.Wells, The War
of the Worlds, care a stârnit panică în rândul ascultă-
torilor din cauza prezentării sub forma unui fals bule-
tin de știri6, promovarea filmului a fost menită să
stârnească o reacție puternică în rândul populației și
să nască controverse care să îndemne un număr cât
mai mare de oameni să vadă filmul. Erau sau nu reale
înregistrările? Publicul a fost imediat captivat de
această incertitudine. Campania răspândirii zvonului
dispariției studenților a inclus: o serie de flyere înmâ-
nate pe stradă, fotografii din investigația poliției, mer-
gând chiar și până la publicarea diverselor ipoteze în
ziarele locale.7

Mediul online a jucat de asemenea un rol
major în promovarea filmului. În 1998, cu un an în-
ainte de premiera de la Sundance, apărea un site de-
numit www.blairwitch.com ce prezenta cu amanunte
date legate de caz și descria în detaliu „mitul vrăjitoa-



64 REVISTA NOASTRĂ nr. 49/50

CRONICA  ARTELOR

Laura Grigoriu este absolventă a Universității de
Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București,
Facultatea de Film, specializarea: Sunet-Montaj.

În prezent masterand al Centrului de Excelență ȋn
Studiul Imaginii Universitatea din București Facultatea de
Litere

rei Blair”, oferind totodată și detalii biografice despre
realizatorii documentarului. Timp de câteva luni, site-
ul a fost actualizat constant cu interviuri false ale fa-
miliilor și poliției, cu fotografii din timpul
operațiunilor de căutare și cu diverse materiale apărute
la știri. 

În acea perioadă, internetul reprezenta încă o
noutate. Sălile de chat și forumurile erau principalele
modalități de comunicare, iar producătorii filmului au
văzut în asta un mod ofertant de a manipula.
Dându-se drept utilizatori obișnuiți, ei au direcționat
atenția către site-ul filmului și au pornit discuții între
fani, acestea gravitând împrejurul validității poveștii.
Campania a fost atât de atent construită încât chiar și
pagina de IMDb a filmului a fost modificată pentru ca
actorii să fie listați ca „dispăruți” și „presupuși morți”.
Mai mult decât atât, parteneriatul cu Sci-fi Channel a
rezultat într-un documentar de 45 min intitulat The
Curse of the Blair Witch, care să susțină întreaga po-
veste. Mediul online a oferit posibilitatea unei răspân-
diri facile și rapide a informației, așa că The Blair
Witch Project a fost printre primele filme care a stârnit
o reacție virală pe internet.8

Eficacitatea found footage-ului depinde de gra-
dul de autenticitate pe care îl manifestă/exhibă, iar
această autenticitate este creată pornind de la
„eșafodajul” exterior filmului. În The Blair Witch Pro-
ject,  tot acest „eșafodaj” întregește experiența spec-
tatorului. O mare parte a credibilității rezidă astfel în
însăși forma de document. Scopul unui astfel de film
devine deci acela de „a introduce spectatorul într-un
spațiu în care se poate bucura de o forțare a limitelor:
în care să-i fie pusă la îndoială încrederea în delimita-
rea dintre ficțiune și realitate”9

1 https://www.thevintagenews.com/2017/03/28/the-contro-
versial-horror-movie-cannibal-holocaust-was-so-realistic-that-
the-director-was-brought-to-court-to-prove-he-didnt-actually-k
ill-the-actors/;
2 http://www.imdb.com/title/tt0185937/;
3 Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films: Fear
and the Appearance of Reality, McFarland, North Carolina,
2014, p. 7;
4 Idem.; 
5 Neil Davidson, The Blair Witch Project: The best viral marke-
ting campaign of all time,
https://mwpdigitalmedia.com/blog/the-blair-witch-project-
the-best-viral-marketing-campaign-of-all-time/;
6

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/06/0617_05
0617_warworlds.html ;
7 http://www.site-seeker.com/blog/blair-witch-project-still-
greatest-marketing-campaign-15-years/;
8 http://www.denofgeek.com/movies/viral-
marketing/28368/blair-witch-and-the-rise-of-viral-movie-mar-
keting ;
9 Alexandra Heller-Nicholas, Found Footage Horror Films: Fear
and the Appearance of Reality, McFarland, North Carolina,
2014, p. 4.

fotografiile articolului: www.imdb.com
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Traducerea: Carmen Vioreanu
Adaptarea: Anca Măniuțiu

Regia: Mihai Măniuțiu
Distribuția: Catrinel Dumitrescu, 
Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, 

Ștefan Lupu
Scenografia: Adrian Damian
Coregrafia: Andrea Gavriliu

Light design: Cristian Șimon și Andrei Florea
Sound design: Vladimir Ivanov

Muzica: Mihai Dobre și Ana-Teodora Popa
Teatrul Nottara, Sala „George Constantin”

Durata: 1h 10 min fără pauză
Apărut la finalul lui septembrie 2016, specta-

colul a fost selectat în cadrul Festivalului Naţional de
Teatru (FNT) 2017. Toate persoanele implicate în
crearea acestui spectacol sunt nume mari în teatru,
fiind implicaţi în multe alte proiecte importante.

„Iarna” este un spectacol care îţi taie răsuflarea
din momentul în care intri. Impactul vizual creat de
scenografie şi lumini este atât de puternic încât invo-
luntar, inspiri cu una sau două secunde mai târziu. Este
un spectacol despre dualitate, despre un eu dublu re-
găsit în fiecare dintre noi, despre iubire şi gândurile
noastre, sub formă de şoapte sau ecou în mintea noas-
tră.

Totul este de un alb intens, dând senzaţia de
frig şi de spaţiu iluzoriu sau fantomatic. Se urmăreşte
conturarea a două planuri paralele într-unul comun,
Se induce senzaţia de rece, de îndepărtare de ceea ce
(credem că) e real, de amorţire a gândurilor şi totodată
de trezire a lor. Şi în această atmosferă începi să îţi pui
întrebări: de ce iubim? De ce trăim? Unde existăm cu
adevărat? Întrebări ce sunt legate de cine suntem şi de
spirtualitatea noastră, întrebări legate de destin.

Am fost impresionată de acest spectacol prin
concept în sine şi prin ingeniozitatea cu care s-a pus
în practică. E construit în aşa fel încât fiecare spectator
să se poată vedea pe sine în anumite momente. Te go-
leşte de substanţă şi te umple cu o energie pe care nu
o simţi ca fiind a ta, fiindcă este a unui alt tu. Şi cel
mai important aspect care se regăsește tot mai rar în
spectacole, e faptul că îţi permite să te schimbe şi să
îţi acorzi un moment în care să reflectezi la ce ai văzut
şi simţit, să reflectezi la tine însuţi.

fotografiile: https://new.nottara.ro
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Violet

Violent stars hit the purpure drapes
Designing a tear that ever enlarges
Fretting the star-dust that never
Fulfilled its destiny, such despair.

Frightened mind, under-stimulated
By the purpure drawn curtains,
Such sole, repetitive movement,
Such life gives insanity way.

The Unknown

Wander to the edge of the realm
As the signs have yet to speak,
Something will face towards the sky
Blessed of darkness, this being is.

Forecast in the rain, wandering
Wandering abandoned of whatever
Whatever meaning it could have had
Running, running farther away.

The veil succeeds in hiding away
This being of alive old darkness
Alive, black, and so unreasonable
And yet it guides the confused.

Vrajă

Vrajă, piază rea a vrăjmașului nou curent
Neculeasă la timp din copacul singuratic
Albit de-o boală necunoscută încă aici.

Acum din nefire revine pe cântul
Nenumăratelor păsări exotice colorate
Același cânt c-altădată, același șarm sadic.

Recurent în viziunea încleștată
A unei întruchipări pierdute,
Căzută dintre spiritele cele bune.

grafica: Andreea Cristea și
Irina Topoliceanu
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- Dom’le, dar greu mai răspunzi de când ai di-
tamai poarta! Și zăvorâtă! Unde-i ușa albastră de di-
nainte? Da, da, aia înconjurată de flori de liliac. Și ce
rar o țineai închisă! M-ai chemat încoace, da’ parcă
mă simt un intrus, nu un invitat.

- N-am mai găsit flori de liliac. Nu-mi plăcea
ușa fără flori de liliac. Așa că am transformat-o în
poartă. Hai că nu-i chiar atât de neprimitor aici, la
mine-acasă în suflet. S-au mai schimbat lucrurile. O fi
și timpul de vină, eu știu...

- Neprimitor nu-i. Doar ziduri ridicate. O
fortăreață. Domnești aici la tine. Înainte erau flori
peste tot, nu doar cele de liliac de la ușă. Aveai de la
lăcrămioare la trandafiri, de la lalele la maci. Te invi-
diam pentru câte flori aveai. Nicăieri nu mai văzusem
atâtea! Ia zi, nici de-astea n-ai mai găsit? Erau stocu-
rile epuizate? Doar maci găseai pe câmp... și nu ori-
cum, cu duiumul! Da’ lasă florile, zi-mi, unde mă așez
și eu? Iaca am venit desculț, așa cum spuneai mereu:
la mine în suflet se intră desculț ca în cea dintâi copi-
lărie. Bine că n-a plouat, doar m-am prăfuit. Hai, că
parcă eu sunt și gazdă, și invitat.

- Nu mai țin fotoliile în mijlocul camerei. Uite,
ia un loc acolo...

- Da’ unde să m-așez? Că pe ăsta ți-ai aruncat
neputințele! Pe astea trebuie să le dau eu la o parte?
Și doar ți-am zis de atâtea ori că neputințele nu se
aruncă așa, alandala, prin casă. Cu cât le lași așa, cu
atât se strâng mai multe. Și te trezești că habar n-ai ce
să faci cu ele. N-am mai stat de mult de vorbă, se pare
că am o groază de chestii să-ți mai zic...

- Te servesc cu un ceai?
- Nu, mersi, nu servesc amar. Hai,

că nu te cert, știi că îmi place să glumim.
Așază-te și tu comod, că doar ești la tine în
suflet și...

- Mă simt puțin inconfortabil și eu,
câteodată, să știi. O fi casa mea, dar n-am
făcut mare lucru din ea în ultima vreme. Un
exces de sinceritate: m-am trezit într-o
dimineață și nu mi-a plăcut deloc ce văd.
Florile toate erau ofilite. Muriseră toate
lângă mine. Era un aer îmbâcsit.
Neputințele se strânseseră pe fotoliu mai
ceva ca rufele de pe masa de călcat. Îmi
cam neglijasem casa în ultima vreme și nu
știam de unde să încep! Îmi era o rușine
cumplită. Și ce m-am gândit?

- Auzi, înainte de asta, trage și tu
draperia aia la o parte, să intre puțină lu-
mină.

- Stai, că despre ea voiam să-ți zic!

Uite, am zidit fereastra. Nu mai e nimic. Mi-era frică
să nu vadă vecinii... Sufletul plin de flori a devenit o
casă îmbâcsită și cu neputințe împrăștiate. Mi-era
rușine. Am zidit fereastra. Apoi am construit ziduri. Și
tot așa... Restul neputințelor le-am aruncat sub pat,
alea pe care le-ai aruncat lângă fotoliu sunt doar o
parte. Sufletul cu flori și cu fereastra inundată de lu-
mină e o peșteră... Te-am chemat să mă ajuți. Știam că
de una singură nu pot face nimic. E timpul să fac o
schimbare. Mă simt pregătită. Așa vreau să cred. Dar
nu știu de unde să încep.

- Întâi de toate, dai draperia aia cu totul la o
parte. Dărâmăm zidul, da’ fără prea multă gălăgie.
Lasă, dom’le, lumina să intre și nu-ți mai fie frică să
te arăți lumii așa cum ești! Apoi, ne ocupăm și de ce-
lelalte... Hai, hai, ai un zid de dărâmat, nu mai sta
acolo!

grafica: Alina Marian și 
Cristian Neagoe
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Eram copil. La vremea aceea petreceam cu
mare drag timpul colindând pe dealuri și păduri, ore
în șir, de când înfloreau măceșii și păducelul și până
ce toamna aurie lăsa locul ploilor reci și primului
îngheț. 

Și de fiecare dată, abia trecut gardul de lemn
al livezii C.A.P.-ului, în mintea mea încolțea și se de-
păna o poveste imaginară, în care eram personaj și
autor involuntar. Nu sfârșea niciodată și, în fiecare zi,
fără să vreau, mă trezeam prinsă ca într-o pânză de
păianjen în mrejele unei istorii noi cu personaje și is-
prăvi noi. Erau tovarășii mei de hoinăreală care apă-
reau fără să-i fi chemat, ca și cum m-ar fi așteptat
dincolo de otava verde și de pârleazul grădinii.

Cunoșteam toate potecile, fiecare mușuroi în
care construiam poduri suspendate de paie pentru fur-
nici… Treceam dealul Chilugului și vadul cu apa
mereu caldă, săream săritoarea la stână, spre drumul
Chiei, mereu cu inima cât un purice de frica câinilor
ciobănești, și pe urmă, din lespede în lespede, Chiua
rece și iute.

Acolo începea pământul făgăduinței, unde mă
aventuram puțin câte puțin tot mai departe, cucerind
de fiecare dată o porțiune de necunoscut.

Și așa, fiecare bucățică de odaie explorată de-
venea „a mea” pentru că îi cunoșteam secretul, pentru
că îi descopeream darul ascuns: știam izvorul tăinuit
între ferigi gigante și aluniș al tuturor fânețelor. Știam
cireșii amari cu ramuri joase în care mă puteam cățăra.
Știam mestecenii vecini cu ramurile plecate, care, în-
nodate, deveneau leagăn: toate frânturi de fericire,
taine fără preț.

O dată, mi-aduc aminte, culegând margarete și
țintaură într-o fâneață, am descoperit un măr văratec,
plin de ispite aurii suspendate între ramuri. Încă un
reper pe harta micului meu univers! În timp ce încer-
cam să înțeleg cum și din care parte m-aș fi putut urca,
pe neașteptate, m-am trezit alături cu un moșneag
uscățiv și un băiețel mărunt, cu fața plină de pistrui.
Poate pentru povestea mea imaginară pe care conti-
nuam s-o depăn în minte, poate pentru greierii
înnebuniți de-atâta soare și senin care cântau asurzi-
tor… nu știu de ce, dar nu-i auzisem apropiindu-se.
Era ca și cum ar fi „apărut”, năluci din altă lume. Sur-
prinsă și rușinată, ca și cum m-aș fi găsit în fața stăpâ-
nului moșiei, m-am fâstâcit:

- Ale cui sunt merele astea, Moșule?
Bătrânul ridică privirea spre ramurile pomului,

pe urmă spre cerul inundat de soare, făcându-și mâi-
nile streașină și răspunse ca pentru sine:

- Ale lu’ Cristos sunt, …. ale lu’ Cristos!
Culeseră câteva mere risipite în iarbă și,

tăindu-și încet cărare prin fâneața înaltă, dispărură 
înainte să-mi revin din tulburare. 

Alunecai în iarba topită de o emoție
neînțeleasă: „…merele lui Cristos!”

Erau bune și, mușcând adânc din pulpa pâr-
guită, întinsă în iarba înaltă, între cer și pământ…. mi
se părea o împărtășanie.

N-am povestit nimănui despre întâlnirea mea
și despre merele Domnului. Poate că, povestind, moșul
uscățiv și băiețelul cu pistrui ar fi dobândit un nume
și-o casă pe vreo uliță a satului, și poate că aș fi aflat
„pe bucata cui” se găsea mărul văratec. Dar se vede
că în sufletul meu de copil am ales ca merele risipite
în iarbă să rămână merele lui Hristos, ale tuturor, …
dar mai ales ale mele!

Chiar și acum, după ani și de departe, în zilele
caniculare de vară, mi se întâmplă să mă gândesc că
undeva, acasă, într-un petec de fâneață, încă se mai
rostogolesc la pământ roade binecuvântate, mere de
aur: merele lui Hristos!

Merele lui Hristos

Absolventă a Facultății de Filologie - Universitatea București
Absoventă a Facultății de Drept - Universitatea Tor 

Vergata (Roma) - Actualmente Avocat în Roma (Italia)

grafica: Rareș Rusen
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Doar tu...

Cândva mi-erai
petală palidă
de piele.
Mi-erai gând pierdut
printre flori
de carne.
Erai un vis adormit
sub pulberi
de oase.
Cândva mi-erai,
acum ce-mi ești?

Cădere

De ieri atârn de-un picior de stea,
cenușă și zgură pe cer,
bezna îmi prinde cioburi în păr,
silabe, cuvinte albastre,
iar timpul mă strânge în pumni,
furându-mi picuri de viață.
Fluture strivit de umbre,
renasc din temnița himerei,
căzând, fir de praf,
în ochiul stâng al lumii…

Fuga

Să ne pierdem de siluetele-adormite,
și să fugim nebuni pe-un peron prăfuit
de sărutări pătimașe, crude, răsfrânte,
s-așteptăm curgând înspumat
peste noi amurgul,
privind trenul cum suflă secrete
printre aburi de floare,
în gara sufletelor murdare
de mir și dragoste.
Să ne pierdem fugari,
până se trezește lumea.

Ploaia

Tu, ploaie...
Aruncă peste mine
vise neîmplinite.
Stropește-mă cu viață
și lasă-mă nebună,
să fug printre gânduri.
Trup însetat,
uită de mine!
Alungă-mă în stele,
ascunde-mă de nori,
sub tălpile cerului
și lasă-mă stingheră
la granița iluziilor.
Ploaie, tu...
M-ai uitat?

Uitare

Aș fi vrut să te uit,
să-mi cazi din gând
ca o frunză uscată,
mestecată de ger.
Aș fi vrut să te uit,
să-mi zbori din suflet
ca un nor de ceață,
înghițit de vânt.
Aș fi vrut să te uit,
să-mi fugi din viață
ca un vis pribeag,
mușcat de răsărit.
Aș fi vrut să te uit,
chip flămând de mine.

grafica: Nicoleta Valentina Ciută
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Simbolistica propagandei
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AGORA

Citind titlul de mai sus, se prea poate să vă
așteptați la un articol care să înfiereze propaganda. Mă
tem însă că, dacă acesta v-a fost gândul, ați folosit
tipul de gândire pe care se bazează emițătorii de pro-
pagandă. 

La nivelul său cel mai profund, propaganda
este o unealtă, o metodă de comunicare. Ea folosește
simboluri încărcate de semnificație emoțională pentru
a scurtcircuita gândirea rațională pe termen lung și a
apela direct la afect. 

Poate vă întrebați cum poate un asemenea dis-
curs să fie acceptabil. O întrebare cu totul legitimă.
Considerați, spre exemplu, mesajele scurte pentru pro-
movarea unui mod de viață sănătos, sau acelea cerând
donații pentru sinistrați în urma unor calamități natu-
rale. În ambele cazuri apelul la afect este atât eficace,
cât și fundamental benefic, atâta timp cât intenția din
spatele mesajului este onestă. Dar să luăm în conside-
rare o sintagmă mult mai puțin inocentă, adesea folo-
sită în războaiele moderne, mai ales după sfârșitul
Razboiului Rece: „în luptă s-au înregistrat pierderi co-
laterale.” Aceste cuvinte sterile maschează o realitate
sângeroasă, moartea unor civili ca urmare directă a
unor operațiuni militare. Ele sunt menite să distanțeze
receptorul propagandei de acest fapt. 

Totuși, propaganda poate și eșua. Astăzi, când
auzim sau citim despre pierderi colaterale cel mai
adeasea percepem juxtapunerea sintagmei crudei
realități. Disonanța, cauzată de numeroase „devoalări”
prin imagini, reportaje sau chiar parodii amare induce
un sentiment de repulsie, ceea ce a făcut ca sintagma
să fie folosită din ce în ce mai rar. 

Totuși, exemplul de mai sus nu se referă la
ceea ce cei mai mulți dintre noi își imaginează atunci
cand se gândesc la termenul „propagandă,” în contex-
tul vieții noastre de zi cu zi, la propaganda politică.
Într-o dictatură, propaganda este adesea omniprezentă
și evidentă, am putea spune chiar grosolană pe măsură
ce limbajul și mesajele devin osificate. Așa zisa „limbă
de lemn” a comunismului pare aproape amuzantă prin
absurdul sau autosuficiența și suprema aroganță ideo-
logică. Sprijinită de cenzură și creată într-o lume în
care informația circula mult mai lent, ea nu necesita
suplețe în actul de comunicare, ci doar putere, certitu-
dine, luptându-se mai puțin cu sistemele ideologice
„concurente” și mai mult cu umbrele lor, văzute prin
prisma propriilor prejudecăți. Totuși acest sistem de
comunicare greoi își îndeplinea funcția, aceea de a su-
prima micile revolte individuale, sau punctele de

grafica: Bogdan Vișan și 
Ana Maria Roșu
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dizidență locală sub o uniformitate ce aducea cu sine
apatia, susținînd astfel sistemul rigid și autoritar ce
i-a dat naștere.

În democrația modernă propaganda nu își are
locul, ea stă in opoziție cu sistemul în care
funcționează. Politicile publice sunt decise atât prin
competiție pentru voturile alegătorilor, cât și prin con-
sens și compromis după încheierea procesului electo-
ral. Apelul la afect, la simboluri deja încărcate
emoțional, fie ele conceptuale, vizuale sau auditive nu
scurtcircuitează doar gândirea pe termen lung,
rațională, bazată pe argument și contra-argument, ci
însuși procesul democratic.

Într-o paradigmă propagandistică, viața poli-
tică încetează să mai fie scena unor dezbateri coerente
ce îi permit privitorului să își formeze o opinie despre
mesajele și intențiile fiecărui actor politic, devenind
în schimb, un conflict surd de simboluri golite de sens,
înșirate anapoda și adesea folosite de ambele părți
până la absurd. Însă răul făcut nu se oprește aici. După
înfierarea oponentului pe toate planurile, batjocorirea
argumentelor lor și crearea unui contrast cât mai mare
între poziția sa și aceea a emițătorului de propagandă,
cum va părea compromisul politic, atât de vital unei
democrații în ochii alegătorului? Nu ar fi prea mult să
o numim trădare, o trădare a sentimentelor părtinitoare
și prejudecăților pe care a fost construit mesajul pro-
pagandistic. 

Astfel propaganda conduce la abandonarea
compromisului într-un cerc vicios al radicalizării, du-
blat de cinismul celor care, dezamăgiți, se izolează de
scena politică, permițând unei minorități din ce în ce

mai radicale să domine spațiul public și să ia decizii
în numele întregii societăți.

Aceasta paradigmă cere vigilența noastră a tu-
turor în fața discursului propagandistic. Trebuie să
înțelegem semnificația reală a mesajelor ce încearcă
să ne formeze opiniile, sursa lor și măsura în care cu-
vintele plăcute, sau măcar așteptate, ascund scopuri
care sunt străine intereselor noastre. Totuși, aceasta nu
este întreaga poveste. Noi nu ne găsim întotdeauna în
fața emițătorului direct al propagandei, căruia putem
să-i atribuim un interes meschin. Prin însăși natura sa,
propaganda este retransmisă de emițători secundari
care pot fi de bună credință. Spre exemplu cineva re-
transmite o știre falsă, fără să aibă rele intenții, fiind
convins de veridicitatea sa și devenind astfel emițător
secundar al propagandei. Într-o asemenea situație, pro-
paganda este mult mai de dificil de identificat.

Putem spune astfel că propaganda este com-
pusă din idei ce prin însăși natura lor transcend
emițătorii inițiali și sunt purtate mai departe. Reacția
reflexivă de a repudia opinii prin asociere nu face
decât să adâncească și să permanentizeze diferențele
de opinie. Ca atare trebuie să rămânem deschiși com-
promisului și opiniilor diferite ferindu-ne de generali-
zări, fie ele pozitive sau negative. 

Nu există soluție permanentă sau garantată
care să oprească utilizarea propagandei, dar stă în pu-
terea fiecăruia dintre noi să punem întrebările dificile,
fie și doar nouă înșine, permițând discursului onest și
moderat să fie auzit.

grafica: Carmen Hrubaru și 
Andreea Cosmina Turcu
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Clubul de robotică al Colegiului Național
„Unirea” are ca obiective asigurarea unei oferte
educaționale adaptate cerințelor elevilor și societății
informaționale actuale, aplicarea principiilor STEM
prin intermediul roboticii, facilitarea accesului elevilor
la robotica educațională.

Beneficiari ai programului național propus de
Asociația Nație prin Educație, sponsorizat de BRD
România, 15 elevi de clasa a XI-a D și 15 voluntari
din clasele a IX-a din cadrul Colegiului Național „Uni-
rea”  au început de la 1 noiembrie 2016 pregătirea on-
line și face-to-face, pregătire ce a constat în învățarea
limbajului de programare Java, proiectare în Autocad,
modelare 3D, în vederea participării la prima ediție a
concursului de robotică FIRST Tech Challenge Ro-
mânia.

Pentru a se stabili componența finală a echipei
înscrisă în acest proiect, denumită TechnoCats, acti-
vitatea elevilor a fost evaluată luându-se în calcul ur-
mătoarele criterii: demonstrarea unor competențe de
programare, inginerie, documentare, comunicare și
concentrare într-un mediu competitiv; aportul fiecărui
elev în construcția robotului până la data de
20.01.2017; implicarea în promovarea roboticii în
școală și în comunitate. Proba de foc a elevilor
candidați la titlu de membru al echipei TechnoCats a
fost organizarea concursului de robotică pentru gim-
naziu 24 Ianuarie CNU, concurs înscris în programul
manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Unirii și a zilei
Colegiului Național „Unirea”. Pe un format stabilit de
coordonatorul FTCR, prof. Marilena Oprea, responsa-
bilii hardware au construit din Lego roboții pentru
concurs, trainerii au realizat 10 ore de instruire cu
echipele de gimnaziu înscrise, responsabilii software
au stabilit probele de concurs și au instalat stațiile de
lucru pentru concurenți, au jurizat și au evaluat
prestația competitorilor, responsabilii media au editat
diplomele și s-au ocupat cu publicitatea evenimentu-
lui.

Începând cu 24 ianuarie, echipele de liceu și
gimnaziu astfel constituite au continuat pregătirea
până în martie când au reprezentat Colegiul Național
„Unirea” la etapele naționale și regionale ale unor con-
cursuri de profil. Astfel, în perioada 24-26 martie
2017, echipa formată din elevii clasei a XI-a D, Bog-
dan George Alexandru, Tănasă Andrei Ștefan, Arcan
Georgiana, Văsii Andra, Vancea Cosmin Răzvan,
Ioniță Cosmin Daniel, Cojocaru Cosmin Alexandru,
Murgu Robert, Popa Ștefan, Ifrim Andrei, Bosoiu Ga-
briela, Ardeleanu Mihnea, mentorii prof. Marilena
Oprea, prof. Neșu Liliana și ing. Roșioru Dan și robo-
tul TechnoCats au participat la prima ediție a
competiției de robotică FIRST Tech Challenge Ro-
mânia desfășurat la Sala Polivalentă din București,
alături de alte 54 de echipe formate din 800 de liceeni
sosiți din 33 de județe.
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Borg formată din Colin Melania, Jitea Andra, Lavric
Paul, Lavric Teodor și TwinDroid formată din Ariton
Adrian Nicolae, Drăstaru Claudio, Ariton Alexandru
Constantin, însoțiți de membrii echipei TechnoCats,
au participat, în data de 31 martie, la concursul regio-
nal RoboSmart unde au reușit să obțină premiul I la
secțiunea Lego programare și premiul I la secțiunea
Lego inginerie. 

În urma solicitărilor venite din partea elevilor,
a fost demarat, în iunie 2017, proiectul Atelierul de
robotică, a cărui activitate s-a desfășurată între 1 mai
și 1 septembrie 2017. În cadrul atelierului, au fost
construiți 6 roboți de tip Arduino cu care elevii au
participat la concursurile de profil obținând premiul I
la etapa județeană și premiul al II-lea la etapa națională
a Concursului Național Infoeducație cu Robotul
pompier, construit de Daniel Ursu Balaci, coordona-
tor prof. Neșu Liliana. La concursul internațional Tro-
feul Internațional de Robotică Robotor 2017 locul
al II-lea la secțiunea Wall Maze Hard Junior obținut
de echipa CEXVN formată din elevii Mihnea – Ion
Ardeleanu, George Manole, Andrei Pătrașcu, coordo-
nată de prof. Oprea Marilena; locul III Wall Maze
Hard Junior, obținut de echipa CNU2 formată din
elevii Petru Burdușa, Alexandru Marius Manolache,
Mihai Cosor, Sebastian Grădinaru, coordonată de prof.
Neșu; locul al-II-lea la secțiunea Freestyle obținut de
echipa CNU1 formată din elevii Daniel Ursu Balaci,
George Necula, Vlăduț Adrian Chicoș coordonată de
prof. Neșu.

În anul școlar 2017-2018, Clubul de robotică
s-a reorganizat, având pentru liceu secțiunea Tetrix,
coordonată de prof. Adrian Colin și secțiunea Arduino
coordonată de prof. Neșu Liliana iar la gimnaziu
secțiunea Lego coordonată de prof. Oprea Marilena.

Activitățile din cadrul clubului nu se rezumă
doar la pregătirea elevilor pentru competițiile de profil,
ci presupun organizarea și participarea la evenimente,
sesiuni de comunicări științifice, workshopuri sau alte
activități care  promovează robotica educațională.

Astfel, în 17 noiembrie a avut loc, la București,
dezbatere națională– România pe harta mondială a ro-
boticii, la care au fost invitați organizatorii concursu-
rilor naționale de robotică, WRO, First Tech
Challenge România, reprezentanți ai unor importante
firme producătoare de roboți industriali, distribuitori
de roboți educaționali, reprezentanți ai facultăților de
profil din cadrul  Politehnicii București, Iași, Oradea,
coordonatori de academii, centre de excelență sau clu-
buri de robotică din țară. La această dezbatere au par-
ticipat elevii Ursu-Balaci Daniel, XIB, Țălină Laura
Florina, XID, Enoiu Marius Alexandru, XIB și prof.
Oprea Marilena care au prezentat activitatea Clubului
de robotică al Colegiul Național Unirea- obiective,
realizări și provocări.

În data de 21 noiembrie, trei echipe de gimna-
ziu, formate din elevii clasei a V-a, Ștefan Ioana, Bar-
bărasă Andrei, Gurguiatu Cristian, Dumbravă George,
Bataragă Gabriel, Negulescu Radu, Mircea Rareș,
Șimon Cristian, coordonați de prof. Oprea Marilena
au participat la Concursul de robotică organizat de Co-
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legiul Național „Ferdinad I” Bacău, obținând câte un
loc I la secțiunile construcție standard, programare și
urmărirea liniei. 

Caravana roboticii, organizată la nivel național
de Asociația „E-Civis”, a poposit la Focșani la Biblio-
teca Județeană și la Colegiul Național „Unirea”, în
data de 22 noiembrie, prilej cu care au fost prezentați
cei mai noi roboți educaționali de pe piața românească
și roboții realizați în cadrul Clubului de robotică al Co-
legiului Național „Unirea”.

În cadrul conferinței „Perspective economice
ale României” organizată de Camera de Comert și In-
dustrie Franceză în România, în data de 27 noiembrie,
Richard Perrin, Partener KPMG România a prezentat
echipa de robotică din cadrul Colegiul National „Uni-
rea„ Focșani formată din Ștefan Ioana, Barbărasă An-
drei, Gurguiatu Cristian, ca exemplu de bună practică
în promovarea educației interdisciplinare bazată pe
proiecte. 

În luna decembrie, elevii clasei a V-a, înscriși
la clubul de robotică, au realizat și prezentat, în cadrul
expoziției Brazi de Crăciun la CNU, cinci roboți
construiți special pentru acest eveniment.

Clubul de robotică al Colegiului Național
„Unirea” nu și-ar fi putut desfășura activitatea în bune
condiții și la acest nivel fără sprijinul financiar al unor
sponsori naționali și locali precum Asociația Nație
prin Educație, BALCANIC PROD SRL, Asociația
Proiectele Pandorei, Firma Premium Porc Group
România, SIPFEN Vrancea, S.C. MICROMET
S.A. cărora le mulțumim pentru implicare, pentru fap-
tul că ne sunt în continuare aproape, susținând
educația și performanța în rândul elevilor.

Anii ce urmează credem că vor fi plini de pro-
vocări tehnologice dar care sperăm că vor fi depășite
mai ales prin inteligența și pasiunea elevilor uniriști.
Clubul de robotică din CNU are viitorul asigurat doar
dacă citim impresiile celor mai mici membri, elevii
clasei a V-a.

Clubul de robotică m-a ajutat foarte mult. El
m-a făcut mai îndemânatic, mai isteț, mai bun. Eu
neștiind nimic la început, acum chiar am învățat
multe: să programez roboți, să fac programe pe cal-
culator, să salvez fișiere. Cezar Panaite

Clubul de robotică este acel loc unde noi ne
testăm creativitatea și învățăm foarte multe lucruri noi
care, uneori, ne uimesc și pe noi. Cristian Gurguiatu

Mi-a plăcut foarte mult când am reprezentat
clasa la concursul de la Bacău și mi-aș dori să evo-
luăm cu roboții. Gabriel Bataragă

Mie mi-a plăcut cel mai mult activitatea în
care cei de la Caravana Roboticii ne-au prezentat
roboți foarte avansați și noi am prezentat roboțeii
noștri. George Dumbravă

Piesă cu piesă, facem un robot. Om cu om
facem o echipă.  Noi am avut succes, dar știm că
putem face mai mult. Ioana Ștefan

Robotica îți stimulează mintea. Poți trece prin
mari emoții când nu știi dacă o să meargă  programul,
dar robotica e fun. Radu Negulescu

Clubul de robotică mă fascinează cu adevărat
pentru creațiile echipei noastre, nu pentru medaliile
concursurilor câștigate. Andrei Barbărasă
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echipă, educație, colegi. Construim roboți, progra-
măm, ne distrăm. Darian Năstase

Îmi doresc să lucrăm cât mai mult și să parti-
cipăm la cât mai multe concursuri și olimpiade.
Andra Dima

Pentru mine, Clubul de robotică este un lucru
minunat. Am fost foarte surprins să aud că pot pro-
grama roboți, că-i pot face să execute toate comenzile
pe care eu i le dau. Cristian Spătaru

Mie îmi place Clubul de robotică pentru că
mereu construim roboți pe care îi controlăm cu tele

fonul iar eu îmi imaginez că conduc o mașină.
David Păun

Ne-am dori mai mult ajutor din partea celor
mari, ca să avem mai multe kit-uri. Tudor Taranciuc

Clubul de robotică este interesant, atractiv,
plin de imaginație, multă competiție și foarte mult
amuzament. Clubul mă facinează și mă binedispune!
Albert Eni

În Clubul de robotică am învățat să lucrez în
echipă și că fiecare piesă este importantă pentru a
funcționa robotul. La fel este și cu colegii de clasă de-
oarece fiecare este important pentru a da randament
cât mai mare. Alexandru Roiniță

În clubul nostru, dna profesoară ne oferă
mereu idei pentru a face roboți minunați. Chiar dacă
nu de fiecare dată îți iese robotul, așa cum vrei tu, tot
te distrezi încercând să îl refaci. 

Alexandra Bujoreanu

Proiect național Gutenberg
Prof. Laura Iulia POGAN

Cu și despre germană...

În cadrul Olimpiadei de Limbă Ger-
mană Modernă, Faza Naţională - Piatra
Neamţ 2017, asociaţia studenţilor vorbitori de
limbă germană  Gutenberg  din cadrul
Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca
a organizat un concurs pentru elevii partici-
panţi la această olimpiadă, concurs ce promo-
vează gândirea critică, cât și atragerea
adolescenţilor pentru teme sociale. 

Temele de anul acesta au fost: 
1. Primar  pentru o zi: ce măsuri aș lua

pentru o societate mai bună și cum?
2. Reforma educaţiei: ce obiecte aleg

elevii la școala și de ce?
3. Implicare: cum pot să mă implic ca

adolescent în societate?
În evaluare s-au urmărit mai multe as-

pecte, cum ar fi: argumentarea temeinică a
temei respective, creativitatea, cât și acurate-
ţea limbii germane. Câștigătorii au fost pre-
miaţi  în cadrul Fazei Naţionale a Olimpiadei
de Limbă Germană Modernă de la Piatra Neamţ, pre-
miile constând în bani, reduceri pentru cărţi în limba
germană la www. buecher.cafe.ro, cât și reduceri pen-
tru Sommerschule - tabăra de limbă germană de la
Cluj.

Mai trebuie menţionat că organizaţia Guten-

berg crește cu ajutorul tinerilor implicaţi din toate
orașele ţării, care la începutul fiecărui an școlar, sunt
invitaţi și susținuţi financiar de Gutenberg Cluj să-și
înfiinţeze propria echipă locală. 

Mai multe informaţii pe pagina oficială:
www.gutenberg.ro
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La început a fost engleza...
Codrin GHIDIU
clasa a X-a D

... și nu prea. La început a fost de fapt o deci-
zie. Alegerea dintre două olimpiade, două limbi, una
pe care o studiam de când mă știam, iar pe cealaltă
doar de patru ani. Dar de cea din urmă, de germană,
mă lega o promisiune făcută unui mentor, [Frau
Pogan], care a cântărit în final mai mult decât
speranțele mele față de engleză. Iată-mă deci îmbarcat,
de voie, de nevoie, în trenul Olimpiadei de Limba Ger-
mană Modernă, Oly pe scurt, de care nu știam unde și
dacă mă va duce undeva. Totuși, norocul este câteo-
dată lângă tine când faci decizia corectă și prinzi trenul
cel bun, care să te ducă unde nu numai că nu sperai,
dar nici nu te gândeai măcar.

Ca să nu cad în ceea ce un cunoscut autor
român numea „beția cuvintelor”, vreau să expun aici
pe scurt de ce a participa la Oly a fost cea mai bună
decizie pe care am luat-o de o bună bucată de timp și
de ce ar putea fi și pentru alți doritori, dar și ce le oferă
studiul limbii germane tuturor celor care îi dau o șansă.

Pe lângă olimpiadă în sine, despre care voi
vorbi în curând, organizația Gutenberg (pentru vorbi-
torii de germană din toată țara) propune în fiecare an
un concurs de eseuri cu diverse teme. Anul trecut una
dintre teme a fost „Reformă în învățământ: ce materii
lipsesc din școală și de ce?” Dacă am intrat în horă, să
joc, zic, așa că m-am pus conștiincios pe treabă. Mai
jos am atașat versiunile în germană și română ale arti-
colului, cea în germană, firește, corectată. Un cunos-
cător al limbii va observa ușor că nivelul la care am
scris este aproximativ B1, definit de CEFR drept: „ca-
pacitatea de a înțelege ideile de bază din textul în for-
mat standard, de a purta conversații la un nivel de bază
și de a se descurca în mare parte din situațiile care pot
apărea în timpul unei călătorii”. În concluzie, nu prea
multe... Și totuși, cunoștiințele mele scârțâinde de
limbă par să nu fi contat prea mult, căci la
desemnarea câștigătorului locului I mi-am
auzit numele. Iar dacă eu, cel care n-a avut
mai mult de trei luni la dispoziție să se pre-
gătească, am reușit asta prin propriile forțe,
cred cu tărie că oricine are șansa asta și ar
trebui să profite. Premiul, pe măsură: un
cupon în valoare de 100 lei pentru
achiziționarea de cărți de la librăria Schiller
din Sibiu și o reducere substanțială la tabăra
de vară pe care tot asociația Gutenberg o or-
ganizează anual în Cluj și pe care o reco-
mand cu ocazia asta. De menționat: părerile
pe care le-am prezentat în articol mi s-au
schimbat între timp.

Iar acesta e începutul. Tot scriind
din plăcere m-am pomenit și cu premiul al
II-ea la faza națională a olimpiadei, un pic
dezorientat pe podiumul din Neamț. De-aici

încolo, premiile în bani au tot venit din diverse părți,
una mai neașteptată ca alta. Dar cum nu merită ocupat
spațiul din publicație cu cifre, menționez celălalt
câștig, după părerea mea, cu adevărat important: având
sprijinul Ambasadei, toți premianții la olimpiadă (in-
diferent ce loc, chiar și mențiune, cu condiția să aibă
sub 18 ani în momentul plecării) au parte de o
experiență de trei sau patru săptămâni în Germania. Ei
vor fi cazați la o familie-gazdă, după bunul model apu-
sean, și vor petrece timpul învățând, distrându-se și vi-
zitând, în anul următor celui în care au luat premiul.

Oly cere totuși o explicație suplimentară: etapa
națională e compusă din două probe, redactarea unei
compuneri și întocmirea și punerea în scenă a unei
piese de teatru. Pentru proba de teatru, participanții
sunt împărțiți în echipe și au de citit un roman pe baza
căruia să scrie piesa. De menționat că nimeni nu știe
ce carte are până chiar în momentul când o deschide,
imediat după proba scrisă, cu creierul încă vuind de
emoții. Ca să reușească a citi peste 200 pagini în mai
puțin de două zile, membrii echipelor își împart de
obicei cartea în secvențe, asta pe lângă alte trucuri, pe
care le las totuși ascunse privirilor cititorilor.

Până acum cred că am așternut pe hârtie sufi-
ciente motive pentru care germana, ca materie și olim-
piadă, merită toată atenția și încrederea oricui e
interesat. În sfârșit o olimpiadă la care creativitatea și
lucrul în echipă primează în locul relațiilor de rudenie
și al muncii robotice!

Odată drumul deschis, restul vine de la sine.
Tot trainica organizație Gutenberg ne-a propus în vară
o experiență Erasmus, cu elevi din Cehia, Grecia,
Afghanistan și Georgia. Condițiile erau în principal
două: cunoștiințe temeinice de limbă germană și im-
plicare anterioară în activități de voluntariat. Așa am
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în Grafenbach, sat pitit între munții din sudul Austriei,
aproape de granița italiană. Cu toții am auzit de Eras-
mus și de cum unește culturi și popoare, dar să faci
parte dintr-un astfel de proiect este o experiență foarte
faină, în lipsa altui cuvânt. E fain să pleci de pe plaiu-
rile natale, e fain să folosești o altă limbă străină decât
engleza, e fain să vizitezi Carintia și Viena, e fain să
înveți cum se dansează de fapt un dans grecesc

tradițional și e fain să afli că numele capitaliei Geor-
giei se pronunță „Tiflis”, nu „Tbilisi”. E fain chiar și
să stai multe ore pe autocar, văzând pentru prima dată
Dunărea la Budapesta (român adevărat, ce mai).

Chiar dacă din ceea ce am spus până acum re-
iese clar, simt nevoia s-o mai spun, cu caracter de leit-
motiv: germana merită!

Reformă în educație: 
ce materii ne lipsesc și de ce?

Eseul a primit premiul I oferit de Asociația studenților vorbitori de limbă germană GUTENBERG din
Cluj-Napoca în cadrul Olimpiadei Naționale de Limbă Germană Modernă desfășurată la Piatra Neamț 2017

De ani buni încearcă Ministerul Educației să
facă schimbări în sistemul de învățământ, cu succes
sau (în majoritatea cazurilor) fără. În loc de materii și
reforme cu un bun sens, autoritatea a implementat re-
forme aparent inutile, ca existența clasei 0 sau regula
ce spune că un elev nu are voie să se transfere între se-
mestrele aceluiași an. Dar ce s-ar putea face mai bine?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie mai
întâi să înțelegem cine are puterea de a aduce schim-
barea.

În mod normal Ministerul Învățământului are
această capacitate. De exemplu, în 2015 ministrul
educației Sorin Cîmpeanu a creat un grup de lucru,
care urma să conceapă un plan de reforme. Grupul de
lucru avea în componență membri importanți ai vieții
culturale și politice românești: Eugen Stoica (inspector
general al Ministerului Educației), Magdalena Balica
(vicedirector al Institutului de Științe Pedagogice),
Laura Căpiță (cercetătoare în cadrul aceluiași institut)
alături de alții. Planul lor urma să fie verificat de o altă
echipă și apoi acceptat sau nu.

Așadar, când cetățenii normali își doresc să
facă o propunere, ei pot să intre în contact cu ministe-
rul printr-un număr de telefon sau să planifice o între-
vedere cu un membru. Totuși, nu este simplu să
planifici o astfel de întâlnire și ar fi nevoie de dovezi
că nu numai cel care inițiază întâlnirea are o idee sau
părere, ci mai mulți cetățeni și-ar dori să vadă o schim-
bare. Pentru asta ar fi o petiție sau ceva asemănător cu
adevărat utilă.

După părerea mea, o serie de alte materii ar
trebui să existe în sistemul nostru de învățământ, care
să fie utile pentru viitorii adulți care sunt acum elevi.
Astfel de materii sunt: Educație Financiară, Educație
pentru o Viață Sănătoasă și mai multă Educație Antre-
prenorială decât este în prezent studiată.

Haideți să analizăm aceste materii:

Seit vielen Jahren versucht das Bildungsminis-
terium Unterschiede in Rumänien auszuführen-erfol-
greich oder (mehrmals) nicht. Statt sinnvoller Fächer
und Reformen hat die Autorität leider sinnlose Refor-
men implementiert, wie die Klasse 0 oder die Regel, die
sagt, dass die Schüler zwischen den Semestern dessel-
ben Jahres kein anderes Profil besuchen können. Aber
was könnte besser gemacht werden? Um auf diese Frage
zu antworten, müssen wir erstmals verstehen, wer die
Macht hat, Entscheidungen zu treffen.

Normalerweise hat das Bildungsministerium
diese Macht. Zum Beispiel hat der Bildungminister
Sorin Cîmpeanu 2015 eine Arbeitsgruppe erstellt, die
einen Reformenplan konziepieren musste. Die Arbeits-
gruppe hatte wichtige Mitglieder des kulturellen und
politischen Lebens in Rumänien: Eugen Stoica (Gene-
ralinspektor im Bildungsministerium), Magdalena Ba-
lica (Vizedirektorin im Bildungswissenschaftsinstitut),
Laura Capita (Wissenschaftlerin an demselben Institut)
und andere. Ihr Plan musste von einer anderen Manns-
chaft überprüft werden und dann akzeptiert oder nicht.
Also, wenn sich normale Bürger einen Vorschlag zu ma-
chen wünschen, können sie das Ministerium auf eine
Telfonnummer erreichen oder eine Sitzung mit einem
Mitglied erfordern. Doch ist es nicht einfach, eine sol-
che Sitzung zu bekommen und man bräuchte Beweise,
dass nicht nur eine Person eine Idee oder Meinung hat,
sondern mehrere Bürger einen Unterschied sehen mö-
chten. Dafür wäre eine Petition oder sonstiges wirklich
nützlich.

Meiner Meinung nach soll es einige andere Fä-
cher in unserem Bildungssystem geben, die für das spä-
tere Erwachsenleben der Schüler sinnvoll sind. Solche
Fächer sind: finanzielle Bildung, Bildung für ein gesun-
des Leben und auch wichtig, mehr unternehmerische
Ausbildung als jetzt soll in den Schulen gelehrt werden.
Lasst uns diese Fächer näher recherchieren:

Bildungsreform-was für Fächer fehlen in der Schule und warum?
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Educație Financiară:
- Ce? Educația financiară și în special finanțele

personale, reprezintă studiul modului în care câștigăm
bani și ce se întâmplă cu ei. Elevii ar urma să învețe
despre credite, bursă, chirie, dobândă și alte astfel de
concepte economice fundamentale.

- De ce? Deoarece trăim într-o țară capitalistă
și educația despre bani este importantă pentru succesul
viitor al elevilor. O statistică alarmantă spune că în
țările din Occident, precum Franța, Austria, Germania
sau Regatul Unit, mai puțin de 1% din locuitori nu fo-
losesc servicii bancare, în timp ce în România acest
procent atinge 50% dintre adulți. Problema aceasta
vine din teama cauzată de o educație financiară defi-
citară. Mai grav însă, un sfert dintre români spun că
au prea multe datorii.

- Ce e de făcut? Câteva proiecte private de
educație financiară sunt deja în derulare, dar în prin-
cipal școala ar trebui să ne învețe. Deci, eu cred că e
necesar ca fiecare elev să aibă măcar o oră pe săptă-
mână din această materie, cu profesori cu studii în do-
meniu.

Educație pentru o viață sănătoasă:
- Ce? Eu văd educația pentru o viață sănătoasă

ca pe o materie la care se învață diverse sporturi, cum
să mâncăm sănătos și cum să alegem informațiile co-
recte online și nu numai.

- De ce? Lumea este plină de informații false
și pericole. Droguri, corupție, mâncăruri cancerigene,
news-story-uri false... pe lângă materiile de bază (is-
torie, desen, matematică, literatură), elevii ar mai tre-
bui să fie informați și asupra acestor probleme. Ei
trebuie să știe cum să ia decizii corecte în viață și să-
și dezvolte gândirea critică. La această materie s-ar
învăța și de ce este sportul sănătos și chiar tehnici de
autoapărare. Cred că această materie ar fi importantă
pentru stima de sine și siguranță în general.

Educație Antreprenorială:
- Ce? În România, pe parcursul a două semes-

tre se învață deja această materie, dar nu suficient, în
opinia mea. Antreprenoriatul ar putea fi soluția ideală
pentru multe dintre problemele noastre: sistemul de
sănătate, lipsa produselor naturale... elevii ar putea
învăța cum să deschidă o afacere pentru a sprijini eco-
nomia locală.

- De ce? Deoarece sistemul nostru actual de
învățământ nu ne învață să fim independenți. Ne
învață cum să fim muncitori buni și cum să adunăm
multe informații irelevante. Singura parte bună la asta
este dezvoltarea capacității de memorare. Dar Româ-
nia nu are nevoie doar de doctori sau bancheri, ci și de
mici antreprenori care să vândă produse de calitate.

Per total, sistemul nostru de învățământ se dez-
voltă lent. Părerea mea este că, în locul unor materii,
unele noi (ca cele trei explicate mai sus) ar trebui in-
troduse deoarece lumea se schimbă rapid și generațiile
ce vor urma au nevoie de alte informații față de noi
pentru a avea succes.

Finanzielle Bildung:
- Was? Finanzielle Bildung und insbesondere

persönliche Finanzen ist das Studium der Wege, wie
wir Geld verdienen und was damit passiert. Die Schüler
würden über Zinsen, die Börse, die Miete, den Lohn
und solche grundsätzlichen ökonomischen Konzepte
lernen.

- Warum? Weil wir in einem kapitalistischen
Land leben und Erziehung über Geld wichtig ist, damit
die Schüler erfolgreich in der Zukunft werden. Eine
alarmierende Statistik sagt: „In westischen Ländern wie
Frankreich, Österreich, Deutschland oder Großbritan-
nien, benutzt weniger als 1% der Bevölkerung keine
Bankdienstleistungen, während in Rumänien 50% der
Erwachsenen keine solchen Dienstleistungen benutzen
“. Dieses Problem kommt aus der Angst einer finanziel-
len Bildungsdefizit. Und noch schlechter, ein Viertel
der Rumäner sagt, sie haben zu viele Schulden.

- Was ist denn zu tun? Einige private finanzielle
Bildungsprojekte laufen schon, aber am meisten sollen
wir es in der Schule lernen. Also glaube ich, dass es not-
wendig ist, jeder Schüler bekommt wenigstens eine
Stunde pro Woche davon, mit Lehrern die Fachstudien
haben.

Bildung für ein gesundes Leben:
- Was? Ich sehe Bildung für ein gesundes Leben,

wie ein Fach, wo man unterschiedliche Sporttypen
lernt, wie man gesund isst und wie man die richtigen
und benutzlichen Informationen online und nicht nur,
auswählt.

- Warum? Die Welt heute ist von falschen Infor-
mationen und Gefahren voll. Drogen, Gewalt, Korrup-
tion, ungesundes Essen, falsche News-Storys... Neben
grundsätzlichen Fächern (Geschichte, Kunst, Mathema-
tik, Literatur), sollten die Schüler auch über diese Pro-
bleme informiert werden. Sie müssen lernen, wie man
richtige Lebensentscheidungen treffen soll und kritis-
ches Denken entwickeln kann. An diesem Fach würde
man auch lernen, warum Sport gesund ist und viel-
leicht einfache Selbstverteidigungstechniken. Ich
glaube, dieses Fach wäre wichtig für Selbstvertrauen
und die generelle Sichereit.

Unternehmerische Ausbildung:
- Was? In Rumänien lernt man in zwei Semes-

tern dieses Fach schon, aber nicht genug, meiner Mei-
nung nach. Unternehmerische Ausbildung könnte eine
ideale Lösung für viele unserer Probleme sein: das Ge-
sundheitsystem, zu wenige Bio-Produkte... die Schüler
sollen lernen, wie man eine Firma gründen kann, um
die lokale Ökonomie zu stützen.

- Warum? Weil unser aktuelles Bildungssystem
uns nicht lehrt, wie unabhängig sein soll. Es lehrt uns,
wie man gute Arbeiter werden und wie viele sinnlose
Informationen sammeln kann. Der einzige gute Teil ist
die Gedächtnisentwicklung. Aber Rumänien braucht
nicht nur Ärzte oder Bankangestellte, sondern auch
kleine Unternehmer, die ein gutes und qualitätssichers
Produkt verkaufen. Insgesamt entwickelt sich unser Bil-
dungssystem langsam. Ich meine, an Stelle von alten Fä-
chern sollen einige neue (wie die 3, die früher erklärt
war), weil die Welt sich schnell ändert und die neuen
Generationen andere Informationen brauchen, um er-
folgreich zu sein.
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Fricile traducătorului
Prof. Claudia LEPĂDATU

Frica de neant pe care o împărtăşeşte cu au-
torul, îi transmite traducătorului un sentiment de se-
curitate întrucât demersul său creativ coincide, în mod
incontestabil, cu cel al autorului. Mâna scriitorului şi
cea a traducătorului încearcă să valorizeze prin scris
obscura condiţie umană. 

Frica de infidelitate este constructivǎ şi ţine
de interminabilul du-te-vino al traducătorului spre şi
dinspre text. Este frica ce-l face să devină mai prudent,
cenzurându-i euforia primordială care a declanşat do-
rinţa de a traduce. Prin intermediul textului, autorul
induce traducătorului senzaţia de fidelizare, pe măsura
ce, din nenumăratele versiuni, acest „al doilea autor”
face o singură alegere. 

Frica de impertinenţă îşi are originea într-un
soi de timiditate descurajantă sau într-un soi de entu-
ziasm, menit să antreneze traducătorul „impertinent”
spre excese. Totuşi „obrăznicia” traducătorului poate
fi generatoare de sensuri pertinente. Frica de imperso-
nalizare e firească, pentru că el frecventează un text
care nu îi aparţine. Traducătorul va trăi mereu în
umbra autorului, de multe ori aproape în anonimat. 

Frica de ambiguizare poate fi privită din per-
spectiva dificultăţii lingvistice şi contextuale. Barie-
rele lingvistice transformă textul propus spre traducere
într-o ecuaţie a cărei soluţie trebuie să fie unanim ac-
ceptată. Polisemia, elementele de prozodie, intraduc-
tibilul îl fascinează si îl îndepărtează în egală măsură
pe traducător. Contextul în care opera a fost concepută.
- literar, social, istoric, afectiv, biografic, spaţial, tem-
poral - necesită un timp de acomodare ce aduce bene-
ficii traducătorilor. Cei care nu au acces la textul
original decât prin prisma altei traduceri au un senti-
ment de îndoială şi de vinovăţie. Ambiguizarea poate
să-şi facă apariţia, fie din neînţelegerea textului tradus,
fie din faptul că e greşit interpretat.

Frica de cititor. Dacă autorul se raportează
mai mult sau mai puţin la cititorul său, traducătorul
trăieşte sub sabia lui Damocles, deoarece, prin gestul
lecturii, cititorul îi oferă sau îi refuză traducătorului

girul autenticităţii. Asumându-şi rolul de cititor exi-
gent al propriului text, autorul preferă adesea să nu
acorde credit traducătorului şi să-şi traducă el însuşi
textele.

Frica de propriile limite. A traduce înseamnă
a petrece timp îndelungat în apropierea textului, a-l
asimila, a-l încercui într-o îmbrăţişare. Câte lecturi, re-
lecturi, câte pagini de dicţionar răsfoite în căutarea
adevărului? Însă acumularea plăsmuitoare a experien-
ţei nu e suficientă, e doar un mijloc prin care ţinta
poate fi atinsă. „Adevărata credinţă nu este o cucerire,
ci un dar”, afirma Tudor Vianu în studiul „Filosofie şi
poezie”, referindu-se la faptul că nu există o şcoală
care să transforme un individ comun într-un filosof.
Așadar, am putea pretinde că traducerea poetică este
un domeniu care aparţine poeziei. Complicitatea au-
torului cu textul poetic se răsfrânge cu subtilitate în în-
cercarea traducătorului de a retrăi şi de a transcrie, în
altă matrice stilistică şi spirituală, emoţia autorului.
Textul poetic îşi caută traducătorii de-a lungul timpu-
lui, intră în rezonanţă cu ei, fără să impună criterii de
selecţie. Puterea de seducţie a textului poetic se mani-
festă îndeosebi asupra tânărului cititor de poezie, aflat
el însuşi la vârsta primelor iubiri şi a marilor întrebări.
De aceea considerăm că tânărul traducător de poezie
este apt să-i perceapă mesajul şi să-i reconstruiasca
limbajul figurativ într-o altă limbă, ca într-un joc. De-
parte de a fi un „trădător”, traducătorul este cel care
îşi asumă prin libertatea de alegere, riscul depăşirii
propriilor limite.

grafica: Elena Mocanu, 
Irina Năstase și Vlad Novetschi
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Prima ediţie s-a desfășurat în noiembrie 2007 sub denumirea „Anna de Noailles”. Până în anul 2017
au participat 365 de liceeni din Arad, Brăila, Maramureş, Neamţ, Timiş, Vrancea care au tradus textele poe-
ţilor: Anna de Noailles, Jules Supervielle, Emile Verhaeren, Christine Clairmont, Odilon-Jean Périer , Georges
Perros, Jacqueline Goguet, Géo Norge. Juriul a fost compus din traducători profesionişti şi poeţi: domnul
Constantin Frosin, doamna Irina Mavrodin, domnul Ion Roşioru. Invitat de onoare şi iniţiator al atelierului
de traduceri a fost traducătorul profesionist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, domnul Mădălin
Teodor Roşioru. Iniţiatorul și sufletul acestui concurs este doamna prof. Claudia Lepădatu. Din echipa de pro-
iect mai fac parte doamnele profesoare: Maria Zgăbârdici, Daniela Plăiaşu, Crenguţa Stanciu. 

Din anul 2017 concursul a fost redenumit în memoria doamnei Irina Mavrodin.
Mai jos sunt prezentate textele propuse pentru concurs și câștigătorii ediției I (2016-2017).

Concursul de traducere poetică
“Irina Mavrodin”

Automne
Jacqueline GOGUET

Sur la muraille de la tour
Le soleil d’octobre agonise,
Royal automne est alentour;
Dans les branches souffle la brise.

La nature est plus belle ici:
Les feuilles jonchent les allées,
Tapis d’or où les pas aussi
Empruntent des traces ailées.

Royal automne est alentours:
Il met de l’or dans le feuillage
Et de la pourpre tour à tour,           
Laissant un splendide sillage…

Le soir descend mystérieux
Car la nature fraternise:
À l’horizon silencieux
Le soleil d’octobre agonise.

Stèle
Jacqueline  GOGUET

L’enfant Septentrion reconnaisse un ami.
Que son nom ne soit pas le jouet de l’oubli:
De son trop bref destin tu peux compter le nombre.

De son jeune talent qu’un souvenir adombre
Imagine la danse où d’un rythme averti,
Dans l’antique théâtre, il traçait ébloui
Par une âcre lumière un mouvement qui sombre

Dans le néant… Bientôt vient la mort de son aile
Le frôler puis l’emporte - Écoute maintenant
Si ses mânes heureux rôdent près de la stèle?

En son éternité danse-t-il? Ou,dormant,
Se sent-il balancé par un doux bruit de palmes?
Ou, des vagues bercé de leurs murmures calmes?...

(Ce sonnet a été inspiré par la stèle de l’enfant
Septentrion venu danser au théâtre d’Antibes et mort
en dansant. Cette stèle se trouve à gauche en allant à la
cathédrale d’Antibes.)

grafica: Răzvan Dumitrache și 
Beatrice Racovițeanu
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Toamnă

Pe-al turnului puternic zid de apărare
Soarele lui octombrie zace în agonie,
Toamna grandioasă, natura împresoară
Și briza printre ramuri lin adie.

Aici natura-i mai frumoasă:
Peste alei frunzele sunt răsfirate,
Covoare de aur în care pașii lasă
Și ei niște urme înaripate.

Regeasca toamnă ne-nconjoară:
Ea toarnă aur peste crengile-nfrunzite
Și purpură, apoi tot ea presară
Lăsând în urmă-i dâre neasemuite.

Seara coboară plină de mistere
Căci natura fraternizează:
La orizontul cel închis în tăcere
Soarele de octombrie agonizează

Traducere de Flaviu MUREŞANU 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 

Baia Mare

PREMIUL II
Toamna

Pe-un perete al vechiului turn 
Soarele d-octombrie agonizează 
Și toamna regală-i împregiur 
Cu vântul ce printre crengi vibrează. 

Natura-i mai frumoasă aici: 
Cu frunzele ce îmbracă drumuri 
În covor de aur, în pași mici, 
Împrumutând magii de line zboruri. 

Regala toamnă-i împregiur, 
Punând aur în frunziș,
Împrăștie un violet amur 
Lăsând efemer, mare luminiș. 

Seara se coboară-n mister 
Căci cu natura fraternizează; 
E-un orizont tăcut de nicăieri 
Și soarele d-octombrie agonizează. 

Traducere de Andreea Roxana ROGOZ
Colegiul Naţional „Unirea” Focşani
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Stelă

Oprește-te trecătorule! Fie ca pruncul Nordului
Asemenea umbrei sale un prieten să recunoască
Fie ca numele său pe veci să dăinuiască
Căci mult prea puține fost-au zilele lui

Talentul său rămâne o amintire tulburătoare
Imaginați-vă dansul sau ritmul sporit
În anticul teatru el contura umbrit
O mișcare năucitoare printr-o lumină pătrunzătoare

Moartea înaripată degrabă te poartă în uitare
Cu o atingere ușoară te-a luat cu ea-Ascult- acum
Dacă cumva spiritul ei dă târcoale pietrei funerare?

Oare în a sa eternitate el dansează? Sau dormind
Se simte legănat de un blând sunet de lauri?
Sau de-al mării lin sunet de valuri?

Traducere  de  Alexandra CRISTIAN 
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Baia Mare

PREMIUL II
Cavoul

Oprește-te, trecătorule! Pentru ca la umbra-ți benefică
Pruncul Septentriot să recunoască un prieten,
Pentru ca numele lui să nu fie jucăria uitării:
Tu poți să-i valorifici imaginile prea scurtului său destin.

Despre tânărul său talent pe care amintirea-l adumbrește
Imaginează-ți un dans sau un ritm vioi
În Teatrul Antic, el a răsunat uimitor
Într-o lumină chinuitoare, o mișcare se prăbușește.

În vid… În curând sosește moartea cu a sa aripă
Îl atinge și îl smulge. Ascultă acum
Dacă sufletele morților fericiți hoinăresc aproape de stelă?

În eternitatea-i dansează? Sau, dormind,
Se simte legănat de blândul sunet al palmierilor?
Sau de valurile străpunse de murmurele lor liniștite?...

Traducere  de Darius Vasile BUMBAR
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare

grafica: Andreea Zaharia și 
Bianca Elena Tănase
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Cronica unui eveniment dedicat 
iubitorilor de poezie și nu numai

Alexandra CHIPĂILĂ
clasa a XI-a F

Ionela-Violeta Anciu (4 septembrie, 1991),
a absolvit Colegiul Național “Unirea”, promoția
2007-2009. A absolvit Facultatea de Științe Politice și
s-a specializat în domeniul egalității de șanse și de gen
la Universitatea București și Universidad Autonoma
de Barcelona. Și-a descoperit pasiunea pentru poezie
în 2005, dar s-a remarcat în 2009 când a publicat pen-
tru prima dată în “Revista Noastră”. Publicarea
creațiilor Violetei a continuat, mai întâi în secția
“Confirmări”, iar mai apoi ca invitat special. Din
2015 aceasta a mai publicat în reviste precum: „Lu-
ceafărul”, „Actualitatea literară”, „BOEM@”, „Ce-
naclul de la Păltiniș”, „Feed Back”, „Pro Litera”,
„Antares”, „Sintagme Literare”, „Armonii Cultu-
rale”, „Singur”, „Poesis”, „Detectiv cultural”,
„Banchetul” precum și în reviste online cum ar fi:
eCreator.ro, negrupealb.ning.ro, agonia.ro, scrie-
liber.ro.

De asemenea în ultimii ani este nelipsită de la
evenimente culturale organizate de Direcția 9, deve-
nind și membru al Cenaclului 9, dar și de la festiva-
luri de poezie unde își recită adesea creațiile.
Începând cu martie 2015 aceasta este vicepreședinte
al Asociației Clubul Scriitoarelor. 

În aprilie 2015 publică prima sa carte:
„Amprente Urbane – Evoluția”. 

În anul 2016, împreună cu poetul Ciprian
Chirvasiu, pune bazele proiectului Young Writers So-
ciety, prima comunitate dedicată elevilor de gimnaziu
și  liceu pasionați de scris și literatură. În primăvara
anului 2017 susține primul turneu de poezie în Cehia
împreună cu Mircea Dan Duță (poet, traducător, fil-
molog), iar o parte din poezii îi sunt traduse în limba
cehă. Din mai 2017 organizează și moderează îm-
preună cu Daniel Sur de la Asociația Națională pen-
tru Arte Vizuale Contemporane, seria de evenimente
„Femei la Galerie”, parte a proiectului „Galeria În-
tâlnirilor”.

Iar mai târziu în 2017 îi apare al doilea volum
de versuri, „Alte mașini și-un fotograf amator”, a
cărui lansare oficială are loc la București, pe 5 de-
cembrie, dar cronicile laudative nu contenesc pe par-
cursul întregului an 2017, cartea fiind foarte bine
primită de critică, dar și de public, premiul Revistei
„Marmația”, primit în cadrul Festivalul Internațional
de Poezie de la Sighetul Marmației fiind grăitor în
acest sens.
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A avut loc aici, la CNU, anul trecut, în ceea ce

ne place să numim ,,Săptămâna Altfel”, una dintre cele
mai reușite activități la care mi-a fost dat să particip. 

Totul a început cu o idee a doamnei diriginte,
Daniela Plăiașu, care, văzându-ne atrași de tot ceea ce
înseamnă făurirea unei alte lumi prin artă literară, s-a
gândit să organizăm o întâlnire cu o fostă elevă, ce a
fost la rândul său însoțită cu dăruire, răbdare și pasiune
în universul literaturii de doamna profesoară, este
vorba de Ionela-Violeta Anciu. 

Nu numai evoluția sa ca artist, ci și ca om, re-
prezintă un motiv pentru care, la nivelul nostru de
amatori în jocuri scriitoricești, ne mândrim și conti-
nuăm să șlefuim sau să descoperim talente pentru ca
mai târziu să primim confirmări, cel puțin la fel de
bune ca ale Violetei Anciu, poeta urcând relativ încet,
dar sigur, scara către lumea poeților notabili ai noii
generații. 

Întâlnirea a avut ca scop familiarizarea noastră,
a filologilor, cu viața de poet activ cultural și
conștientizarea eventualelor noastre afinități pentru
scris sau pentru promovarea culturii contemporane și
concretizarea acestora ori de câte ori simțim nevoia.
Iar pentru ca discuția să fie activă din ambele părți,
doamna Plăiașu ne-a rugat să alegem câte o poezie,
de-a Violetei, din numărul din 2017 al „Revistei noas-
tre” și să încercăm să-i deslușim înțelesurile, ca mai
apoi să ne prezentăm punctul de vedere în fața invita-
tului nostru. Rugămintea era destul de curajoasă - o
vedeam pe doamna Plăiașu mai emoționată decât la

lansarea revistei. Era mai mult decât evident că își
dorea ca întâlnirea să iasă bine, poate chiar perfect, dar
cu toate acestea simțeam că avea încredere în noi, la
momentul respectiv o încredere oarbă, căci noi nu
eram familiarizați cu astfel de evenimente.

Ne-a simțit și dumneaei teama și ne-a chemat
(pe mine alături de Bianca și Elena) într-o zi, după ter-
minarea orelor să ne explice în linii mari cum și-ar dori
să decurgă activitatea. Tot atunci i-am și prezentat poe-
ziile alese de fiecare - și mai multă teamă și mai multă
panică ce se doreau ascunse de noi pentru a nu ne des-
curaja! -, dar am simțit la doamna dirigintă o stare ge-
nerală de ,,Fie ce-o fi, dar să fie bine!”. Ne-a oferit și
câteva sugestii,  ne-a încurajat și nerăbdarea eveni-
mentului ne-a cuprins pe fiecare în parte, fiecare dintre
noi manifestând-o, bineînțeles, diferit.

A venit și ziua mult așteptată, din nou agitație,
însă totul până când a început, propriu-zis, discuția.
Cred că și ceilalți îmi dau dreptate când spun că Ionela
Violeta Anciu este o personalitate. Pe lângă
vestimentație și look-ul general excentric, această tâ-
nără scriitoare deborda de siguranță în propia-i per-
soană, însă o siguranță calculată. De asemenea se
remarca și prin lejeritatea cu care ne vorbea atât de sin-
cer și deschis, de interesul cu care ne asculta și de
transparența ideilor, uneori intime, a poeziilor sale pe
care ni le dezvăluia cu patos. 

Elena Mocanca a dat startul prin exprimarea
viziunii artistice a poeziei  ,,Efervescențe”: ,,Deja ve-
deam întâlnirea cu scriitoarea despre care doamna di-
rigintă ne povestise cu ceva timp în urmă. Doar
gândindu-mă la condiția de scriitor am dezvoltat un
plan în care am plasat evenimentul și scenariile care
mă pregăteau pentru dezbaterile unor poezii. Dar fon-
dul păcuriu al acestei viziuni a fost curând colorat de
poeziile pline de viață  și de stăpâna lor, Ionela Anciu,
care le dicta un dans plăcut în al cărui farmec ne-am
adâncit și noi din ce în ce mai tare, cuvânt după cu-
vânt. Distanța construită de grijile mele, previzuali-
zată și analizată cu atenție, s-a scurtat atunci când
Ionela și-a deschis cele mai ascunse unghere de
intimități scriitoricești, lăsându-le să ne cuprindă, să-
i definească poeziile, să lumineze biblioteca liceului,
să se joace printre paginile cărților... Vorbea cu o
naturalețe orbitoare, cu hotărâre și dorință, dorință
de a ne introduce într-o dimensiune a poeziilor ei, a
întâlnirilor între scriitori și a taberelor de poezie. Pen-
tru șansa de a descoperi această dimensiune le
mulțumim Violetei și doamnei profesoare Daniela
Plăiașu care a organizat întâlnirea.”

Apoi a venit rândul meu. Ca de obicei mi-am
făcut notițe peste notițe, m-am documentat cu privire
la simbolurile poeziei alese, mi-am făcut un plan al
discursului, toate rămânând pe foaie, căci nu mi-a fost
cu putință să citesc un cuvânt din ce scrisesem. Am
simțit pur și simplu că, percepția mea asupra poeziei
,,Vernisaj viu”, poate fi exteriorizată cu emoție doar
vorbind liber,  lucru ce a fost sprijinit de privirea Vio-
letei ce a fost surprinsă în cele din urmă de cum am
putut să simt și să-mi însușesc subiectiv poezia. Ideea
generală a acesteia prezintă o călătorie inițiatică a per-
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prin jumătatea virilă, pe care o va găsi în urma unei
aventuri, inspirată din basme, și va reîntregi mitul an-
droginului. Pasionată de acest mit, mi-a plăcut să aso-
ciez fuga ,,Până la marginea pământului” cu scopul de
,,A-și găsi bărbatul” cu ființa dublă a androginului ce
dispune de atributele ambelor sexe, ce au fost la un
moment dat separate de zei și nevoite să se caute în-
treaga existență pentru ca sufletele să se simtă împli-
nite spiritual.

La final ne-a fost oferită și posibilitatea de a-i
adresa întrebări, iar eu am fost curioasă în ce
circumstanțe a fost creată această poezie. Violeta,
zâmbind, mi-a povestit cum uneori are gânduri care
pur și simplu nu-i dau pace noaptea, până când nu le
concretizează în versuri.

Mi-a urmat Bianca Vrânceanu cu poezia ,,Prin-
tre gene”: ,,Fiind una dintre cele mai frapante întâlniri
la care am avut norocul să iau parte, am dorit cu ar-
doare să mă ridic la nivelul așteptărilor și m-am gân-
dit că această creație a Ionelei Anciu era modul prin
care eu mă puteam propulsa în lumea creionată de
poetă. Tema operei este una extrem de profundă, re-
flectând existența omului raportată la dualitatea
ființei: lumină-întuneric, viață-moarte, conștient-
inconștient, realitate-vis.  Titlul justifică, prin exce-
lentă, mesajul textului, invocând pe de o parte
imaginea difuză a vieții, iar pe de altă parte starea de
somnolență, de reverie a omului, ca o formă a visului
activ. Unul dintre versurile ce m-au impresionat este
“Îmi țin întunericul la vedere” care reliefează faptul
că eul poetic este matur, astfel încât a învățat să ac-
cepte și planul întunecat, integrându-l în dinamica
psihicului uman.  

Fluiditatea discursului Ionelei a reprezentat un
alt motiv pentru care sufletul mi-a vibrat, deoarece am
simțit că ne vorbește cu onestitate, insuflându-ne o
stare de bine și apropiindu-se de sufletele noastre ce
trepidau de emoție.”

De asemenea, titlul articolului nu este întâm-
plător, evenimentul nu a fost întrutotul dedicat celor
care îndrăgesc poezia, căci Ionela ne-a împărtășit și
din experiența sa ca director executiv la ,,Clubul scrii-
toarelor”și ne-a povestit cum se desfășoară cenaclurile
și festivalurile la care ia parte. De asemenea, ce am
învățat cel mai important din această experiență este
că, pe orice căi m-ar purta viața, trebuie întotdeauna
să lupt pentru ceea ce îmi place și pentru ce simt că
sunt făcută să fac, să-mi urmez visele cu îndârjire și
să nu las nimic, niciun obstacol, să-mi îngrădească
dorința de a ajunge acolo unde visez. Violeta și-a văzut
visul împlinit când, după propia-i mărturisire, s-a în-
tors la liceul unde s-a format pentru a dărui.

La sfârșit am avut parte și de un moment
emoționant când Violeta a ținut să-i mulțumească
doamnei Plăiașu, mamei sale literare, cum îi place să
o numească, pentru toată susținerea, iar doamna diri-
gintă i-a răspuns, cu ochii în lacrimi: ,,Sunt așa mândră
de tine!”. Și astfel visul meu se conturează ușor-ușor.
În acele clipe mă proiectam în viitor și mă imaginam
în locul Violetei. Câte trairi, câte emoții, câte amintiri! 

...Ca un alt cerc concentric al emoțiilor trăite
de noi în martie, oferim câteva notații și un scurt in-
terviu cu Ionela Violeta Anciu, consemnate de o altă
colaboratoare foarte importantă a „Revistei noastre”,
Beatrice Maria Alexandrescu, participantă, la lansa-
rea celei de-a doua cărți „Alte mașini și-un fotograf
amator”, eveniment ce a avut loc la „Clubul Țăranului
Român”, București,  pe 5 decembrie 2017:

„Nu merg la multe lansări de carte, poate și
pentru că unele sunt prea festive și nu în totalitate sin-
cere, cu multe exagerări în aprecieri și în stil și clișee
despre clișee, dar evenimentul la care am participat,
lansarea volumului de poezie ,,Alte mașini și-un foto-
graf amator”, m-a făcut să îmi pun câteva întrebări
cu privire la poezie. Textele Violetei Anciu le-am citit
prima dată în ,,Revista Noastră”, dar ceea ce mi s-a
părut cel mai interesant acum este faptul că poezia
aceasta are… forță feminină și este proaspătă. Revi-
gorează. Cum a spus și Adrian Suciu la Clubul
Țăranului, care povestea despre cimitirul lui de cărți,
citând-o pe Violeta, «nu ești, până nu înveți să fii,/ iar
ca să știi să fii,/ nu trebuie să-nveți nimic.”
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În continuare, am vrut să aflu părerea ei
despre creația poetică, discursul și dezvoltarea unui
poet, așa că i-am adresat câteva întrebări: 

Cum crezi că evoluează, se schimbă un poet?
IVA: Pot răspunde doar din punctul meu de ve-

dere, evident, și din propria experiență. E ceva
ce se întâmplă, pur și simplu. Ai un oarecare
cuvânt de spus asupra aspectelor pragmatice
ale procesului, nu și în privința direcției crea-
tive. Am mai spus-o și îmi susțin opinia, poezia
te transformă după bunul său plac. Poți ac-
cepta sau nu.

Ce relație ai cu poezia sau cât te iden-
tifici cu ea?

IVA: Încă nu am înțeles ce fel de relație
am cu poezia, însă un singur lucru îmi este
foarte clar: nu este una de interdependență,
ci mai degrabă una de supunere a mea față
de ea, de control al ei asupra mea. Aceasta
este singura certitudine pe care o am până în

acest moment și tind să cred că este general valabilă.
Orice încercare a poetului de preluare a controlului
asupra poeziei va eșua lamentabil. Întotdeauna, fără
excepții. Cu siguranță sunt mulți care m-ar putea con-
trazice aici, dar consider că acea dorință de control în
acest context, dacă ea există, izvorăște din egoul ar-
tistului și nu mai produce decât iluzia poeziei. De ce ai
încerca să domini ceva ce este mai presus de tine?

Cum te simți în timp ce scrii, după și atunci
când vezi publicată poezia?

IVA: Sunt trei ipostaze complet diferite. Mă
simt incapabilă să descriu cum mă simt atunci când
scriu, cred că cea mai apropiată încercare de
înfățișare a acelor moment este poezia. Ce se întâm-
plă după “consumarea“ acelui moment, sunt, prin
comparație, doar chestiuni ingrate. Lucrul la forma ei,
atunci când este cazul, o bucurie naivă și cumva
înălțătoare, într-un sens de împlinire interioară, atunci
când ajunge să atingă și pe altcineva în afară de mine.

Cum continuă poezia odata ,,creată”?
IVA: Cred că nu poetul creează poezia, ci mai

degrabă acționează ca un fel de mediator între
aceasta și cititor. Altfel spus, este ales să îi materiali-
zeze manifestările. Desigur, el nu o poate face decât
într-un mod destul de profan, dacă mă întrebi pe
mine, pentru că adevărata esență a poeziei nu poate
fi mărginită de cuvânt, oricât de iscusit ar fi poetul. El
încearcă, atât cât se pricepe (și abia aici se poate
discuta despre nuanțe), să redea cât mai fidel ceea ce
se poate reda în cuvinte, din ceea ce primește ca
mesager”.

Mulțumim și succes, IVA!
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Amintiri... cu promoția ‘97

Liana PĂTRAȘ ALEXANDRU
absolventă a Colegiului „Unirea”,

promoția 1997

Suntem prima generație care a defilat în robe
prin oraș, acum 20 de ani. Când eram noi elevi, Liceul
,,Unirea” a intrat în renovări. Aula ,,Mihai Eminescu”
a fost printre primele săli în reparații, așa că festivita-
tea de absolvire a generației ‘97 nu s-a ținut la liceu,
ci la Casa de Cultură a Sindicatelor. 

Era miezul zilei, se terminase serbarea. Fuse-
serăm premiați, felicitați, încurajați și, când ar fi tre-
buit să plecăm care încotro, n-am avut nicio pornire
să ne despărțim. Nu știu... ne simțeam poate prea
mândri în robele noastre vișinii, care ne îmbrăcau din
cap până-n picioare ca niște mantii imperiale. Purtam
încrezători pe cap toca ,,magistrală” și lumea toată în-
torcea capul admirativ. În entuziasmul de la absolvire,
lui Vlad i-a licărit o idee. Să mergem toți în gașcă la
Cuza, să ne vadă concurența în toată splendoarea, iar
acolo... să aprindem o lumânare! Vă dați seama câtă
pasiune puseserăm în competiție, dacă eram gata să
mergem chiar și în ultima zi de școală cu alaiul, să cân-
tăm prohodul drept lecție concurenței?!

Numai că noi, absolvenți cu rezultate notabile
care aveau să transforme curând ,,Unirea” în Colegiu,
am simțit că drumul e mai mare de-atât. Așa că am
pornit-o în marș spre un loc emblematic al confirmă-
rilor noastre. La Morcov, în Piața Unirii! Un fel de
santinelă și piatră de hotar a maturizării noastre. Iar,
acolo, ne-am dat în spectacol! Unii au fost de părere

că ar fi mișto să urcăm pe trepte să eternizăm câteva
aspecte; alții, că ar fi tare să-ncingem o horă și să cân-
tăm să se-audă până la Consiliul Județean; alții, mai
orientați, s-au cocoțat pe scena din față Ateneului și
au propus să aruncăm cu pălăriile-n sus, ca la ameri-
cani, în filme. Lumea toată era a noastră!

Momentul în care l-am sunat în primăvară pe
Vlad să ne mobilizăm pentru aniversarea de 20 de ani
mă găsește fix în fața acestei fotografii. Toată
generația sus, pe o scenă în Piața Unirii, încă ne cău-
tăm locurile pe trepte, suntem cu capul în nori, distrați,
puși pe glume și pe fapte mari. Lumea trece uimită
prin spatele fotografului, iar la balcon, Ateneul se
umple de oameni care ne privesc entuziasmați. Cine
suntem?

,,-Vlad, dacă e să facem întâlnirea, trebuie să
ne vedem toți, să mobilizăm, toate clasele, să ne adu-
năm cât mai mulți! Ăștia suntem noi, ăsta e spiritul
unirist!” Atât i-a trebuit lui Vlad să-i spun, ca să se
aprindă! A început frenezia! Cred sincer că fiecare
generație are nevoie de un Vlad, căruia să-i licărească
ideea, să fie dornic să întrețină flama, iar până la final,
să dea cu artificii. 

După Vlad, ne-a ajutat Liudmila, apoi Șușu,
Irina, Georgian și Matei. S-au oferit responsabili pe
clase ca să scormonim împreună rețeaua lui Zucker-
berg. Am adunt oameni, am făcut tabele, am socotit,
cu soț sau fără, am negociat, am enunțat principii, ne-
am certat, ne-am împăcat, am rezervat un restaurant,
l-am pierdut, am rezervat altul, am constituit un grup
operativ; ne-am dat cu părerea mai tare ca la cluburile
de debate! Conversațiile noastre ar putea lansa o nouă
și de succes piesă de teatru! Ne-am dat seama cât sun-
tem de diferiți și de îndărătnici în scopul nobil de a fi
din nou împreună pe aceeași scenă!

În dimineața de septembrie în care Cornel
Noană ne-a deschis sala renovată a Aulei Eminescu,
soarele s-a revărsat peste scenă și toți am intrat
luminați în ea. Oamenii nu se schimbă, păstrează
același zâmbet peste ani. N-am observat asta doar la

Absolventă de Filologie, Universitatea București
Master în Lingvistică

Jurnalist și prezentatoare Digi24
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colegii mei, ci și la profesori. Și n-o spun din curtoa-
zie, ci pentru că indiferent cum trece timpul între noi,
ceasul rămâne fixat la ora primelor noastre întâlniri.

Am fost uimită să descopăr că simțurile de copii nu
ne-au înșelat. Acolo unde am simțit prietenie, am fost
așteptați cu căldură, acolo unde am simțit severitate,
am fost întâmpinați cu ironii, unde am simțit bunătate,
am revăzut blândețe, iar unde simțul critic obișnuiua
să întâlnească umorul, am regăsit echilibru.

Într-un fel, această întâlnire e ca o aruncare în
brațele tale peste timp. Ce mai păstrezi din ceilalți, ce
mai găsești din tine la ei? Discursurile profesorilor de
la festivitatea din ziua aniversării mi-au arătat ce im-
pact a avut această generație pentru evoluția liceului.
Iar conversațiile de seară, unde ,,Hora” s-a-ncins la
propriu, după numele restaurantului, au fost cea mai
frumoasă demonstrație că mobilizarea noastră a meri-
tat. N-am auzit mai multe povești de succes în același
timp, mai mulți oameni retrăind cu entuziasmul fap-
telor mărețe trăznăile lor de adolescenți. Proțapul lui
Vlad s-a umplut de cei care fumau cândva pe furiș la

Oggi, iar ringul de dans, de organizatorii petrecerilor
și balurilor de altădată, păstrați de dl. Cornel Noană
într-o ecranizare memorabilă. Petrecerea s-a încheiat
după un grandios foc de artificii, cu un tort tăiat
frățește de actualul și fostul director, dl. Ene Simion. 

Azi, când scriu, am în față o nouă fotografie.
Suntem iarăși toți. De-această dată, pe treptele liceului,
acum renovat. Nu mai avem robe, avem mantia pro-
priilor împliniri. Dar păstrăm în noi mândria de a le fi
purtat cândva. 

Le sunt recunoscătoare profesorilor și colegilor
care au făcut posibilă această aniversare și las la final
două texte cu amintiri scrise de colegii mei care au
contribuit la concretizarea marii întâlniri, Liudmila
Matei și Vlad Vlăsceanu. Vă mulțumim și pe curând!

Liudmila: ,,Ce îmi pare extraordinar după 20
de ani nu sunt neapărat poveștile de succes și de
excelență. Cumva, le anticipam, și mă bucur pentru
fiecare în parte. Însă ce mi-a umplut sufletul a fost
exact acel sentiment simplu de apartenență, de intimi-
tate și complicitate dacă pot să spun așa. Cel puțin
timp de câteva ore, parcă nu a trecut timpul. După 20
de ani am râs cu la fel de multă poftă din nimic, am
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exact aceleași caractere și personalități savuroase,
deschise, generoase, integre. De aceea, pentru mine
testamentul pe care Promoția 1997 îl lasă de fapt
generațiilor de după este mai mult decât un standard
de excelență, este în primul rând legătura profundă,
încărcată de sens și autentică dintre noi - colegi și pro-
fesori. Iar asta e cu adevărat emoționant, special și
mai degrabă rar. Iar eu pentru asta, mă înclin.“

Vlad: ,,Nu credeam vreodată că mă vor cu-
prinde emoțiile la aproape 40 de ani. Nu neapărat
gândul că m-am reîntors în școala mea dragă mă
apăsa, ci emoția dată de o reîntalnire, după 20 de ani,
cu adolescenții maturizați, foștii mei camarazi timp de
4 ani și poate chiar mai bine. Era emoția dată de reîn-
tâlnirea cu o mare parte a dascălilor cărora le
mulțumesc zilnic pentru ce și cine sunt azi. Nici măcar
când am pășit pentru prima oară pe poarta Liceului
Unirea, în 1990 nu am avut atâtea emoții ca în sep-
tembrie 2017.

A fost minunat, să ne reîntâlnim generația spe-
cială pentru un eveniment special. Generația care a

făcut Istoria, pentru că am fost prima generație de
absolvenți care a mărșăluit în robele vișinii prin în-
tregul oraș, a continuat să facă istoria și după 20 de
ani. Nechimbați la suflet, ne-am revăzut cu aceeași bu-
curie pe care o aveam în timpul liceului. Și ne-am re-
văzut în cea mai frumoasă zi de septembrie. Ne-am
revăzut cu emoție și bucurie. Și pentru că ne-a plăcut
mereu să fim unici, am fost unici și la momentul întâl-
nirii. Am realizat cea mai mare reuniune din Vrancea
a unor absolvenți de liceu. Și asta s-a întâmplat la 20
de ani distanță de momentul în care uimeam Focșaniul
cu marșul nostru. Fiecare dintre noi a dorit să lase
cea mai de preț amintire tuturor generațiilor uniriste.
Fie că au venit de la sute, fie de la mii de kilometri
distanță, ajungând din colțurile Europei chiar la în-
tâlnirea de la Colegiu, uniriștii promotiei ‘97 au avut
un singur gând: Unirea face Puterea! Iar ceea ce am
simțit cu toții, alături de dascălii noștri, a fost un sen-
timent aparte: acela că spiritul unirist nu va muri
vreodată!”

Balul Bobocilor CNU 2017
Alexandra IANCU

clasa a XII-a F

Dezamăgirea vine adesea din așteptări prea
mari pe care le avem de la cineva sau de la ceva.

Balul Bobocilor este, prin tradiție, o așteptare
foarte mare a celor din fața scenei cu privire la cei de
pe scenă și din spatele ei; de unde o presiune uriașă pe
„umerii” celor care îndrăznesc (fără să aibă habar în
ce se implică) să fie „actorii”, „creatorii”, „regizorii”,
„scenografii” (și lista poate continua) acestei așteptări
scurtate de timp.

Ce presupune totuși această provocare?
Răspunsul la întrebare este probabil ușor de in-

tuit - o experiență... interesantă, haioasă, emoționantă,
dificilă... o experiență care, în cele din urmă, își are
originile în celebrul cuvânt „UNIRE”, căci, fără ea,
balul nu se poate transforma într-o poveste. 

E drept că, la început, fiecare a fost mai de-
grabă un antiunionist: fiecare voia să își impună
punctul de vedere, fiecare voia să fie folosite ideile lui,
fiecare voia, în felul său propriu, să fie „o părticică”
din bal, fără a-și da seama că întregul este un ansamblu
de „părticele”. Mai mult, „moleculele” acestea trebu-
iau să fie originale, poate chiar neobișnuite, ceea ce a
fost o adevărată provocare. Totuși, după îndelungi dez-
bateri, mai mult sau mai puțin pașnice, am trasat niște
linii firave și instabile a ceea ce urma să devină sche-
letul poveștii noastre. Presiunea și tensiunea au creat,
în mod neașteptat, o conexiune finală între organiza-
tori, pentru că ne-am dat seama că fără unire, scopul
balului nu putea fi atins. Ultima săptămână a fost,

înt-adevăr, o luptă cu noi înșine și cu timpul (inclu-
zându-i aici și pe boboci). Nu conștientizăm prea mult
că ceea ce avem noi nu erau decât frânturi din ceva ce
se voia a fi amplu. Nu conștientizăm nici faptul că mo-
mentul mult așteptat se apropia, iar lipsa de energie
care preceda balul nu crea speranțe prea mari pentru
un ochi experimentat. Și totuși, o forță și un spirit de
echipă neașteptate au șlefuit, „pe ultima sută de metri”,
întregul spectacol. Intensitatea ultimelor zile ne-a făcut
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să nu ne dăm seama că spectacolul, la care cu toții am
muncit și pe care fiecare dintre noi și-a pus amprenta,
chiar se întâmplă. Am scris o poveste frumoasă (fără
modestie) ÎMPREUNĂ, boboci și organizatori, cu aju-
torul promotoarei Unirii, doamna profesor Angela
Sîrbu. Poate pentru mulți dintre privitori, rezultatele
nu au fost cele așteptate, pentru alții au fost, poate, pe
jumătate, dar cu siguranță au existat și mulțumiți. Pen-
tru noi, ele au reprezentat o dovadă că „UNIREA”
există, că spiritul există și că este un sentiment greu
de descris acela de a duce la bun sfârșit o activitate.

Cred că fiecare dintre noi va fi mult mai îngă-
duitor din ipostaza de privitor, acum că am descoperit
ce presupune, de fapt, un bal: mai mult decât o
experiență, o lecție despre unire.

Bobocii care au fost mai întâi de toate, „bo-
boci”, au avut parte de o „inițiere” în spiritul unirist.
Răsplata muncii lor, dar și a noastră, a fost o petrecere
„autentică” CNU.

„Iniţial nu eram convinsă din cauza atitudinii

negative a părinţilor cu privire la acest eveniment. Ei
aşteptau cu nerăbdare să se termine cât mai repede,
spunându-mi că ar trebui să renunţ şi că nu am facut
o alegere bună de a participa. La început, chiar mă
gandeam serios să renunţ, dar, ulterior, am spus nu.
Mie îmi făcea nespusă plăcere să rămân după ore la
repetiţii, dar părinţilor nu, pentru că ajungeam prea
târziu acasă si mă deconectam de obişnuita viaţă aus-
teră. Cred că pentru prima dată m-am opus doleanţe-
lor lor şi am luat o decizie egoistă.” (Beatrice
Racovițeanu - Miss Boboc 2017)

„Sincer, la început, la preselecții, nu am price-
put de ce răspunsul la întrebarea „De ce te-ai gândit
să participi la acest concurs?” a fost „pentru o
experiență nouă”. Se pare, însă, că evoluția serilor
petrecute la repetiții, timp de o lună, mi-a demonstrat
ce atmosferă de neuitat și ce energie pot fi create între
mai mulți oameni cu același scop final, acela de a
transforma Balul Bobocilor într-un succes. Nu a fost
de ajuns doar scopul comun, pentru că, într-un timp
atât de scurt, ne-am atașat unii de ceilalți, am lucrat
fără încetare în echipă și am transformat timpul pe-
trecut într-o amintire frumoasă.” (David Lefter - Mis-
ter Boboc 2017)

„Îmi este foarte dor de serile petreceute la
repetiții, de atmosfera de atunci și până și de stresul
că mai e puțin și vine balul.” (Teodora Grigoraș -
Miss Popularitate 2017)

„Balul este momentul în care îți dai seama că
ești a XII-a, e trist.” (organizator). Așadar, finalul, nu
tocmai optimist, spune succint: „Ne va fi dor de CNU”.

PS: Accentul obsesiv asupra cuvântului
„unire” vine tocmai să sprijine faptul că spiritul unirist,
care pare că se stinge de la an la an, există într-o stare
latentă, în așteptarea unor elevi care nu se tem să ducă
tradiția mai departe.
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Nouăsprezece căutări
prof. Maria Zgăbârdici

ADELINA CRISTIANA BĂLAN, absolventă
uniristă, promoția 2017, filologie. Nu voi vorbi despre
reușitele ei școlare, deși ar merita amintite măcar par-
ticipările la etapele naționale ale olim-
piadelor de limba și literatura română,
ci despre tânăra scriitoare care și-a îm-
plinit visul publicării primului volum
de poezii.

Mi-am propus să fac o prezen-
tare mai degrabă de cititor inocent
decât de profesor de literatură, pentru
a păstra viziunea ușor idilică a lumii
acestei fete joviale și sensibile, în
același timp. Adelina Bălan are darul
de a-i contamina pe oamenii din jurul
ei cu o putere neobișnuită a cuvinte-
lor.

Volumul de debut, Nouăspre-
zece căutări, apărut anul acesta la edi-
tura Libris, este un triumf al
sensibilității unui spirit care a întâlnit
o luciditate aproape neobișnuită pen-
tru un scriitor liric. Cele 19 poezii sunt
o călătorie prin copilărie, prin
adolescența timpurie și la final se
ajunge în pragul maturității, pe care
sper că o vor descrie următoarele 19 căutări.

Am senzația că acest volum este o „luptă” între
Nichita Stănescu și Marin Sorescu, între starea de
grație a cuvântului și „râsu-plânsul” atât de des întâlnit
în poeziile poeților amintiți. Textul care surprinde cel
mai bine această atmosferă/viziune creată de îmbina-
rea a două viziuni poetice este fac poem din tine.

Poeta pare „pierdută” într-o luptă permanentă
între EU/TU/EL/NOI. Tocmai de aceea, este de luat în
considerare avertismentul confesiune al autoarei dat
încă din titlu... lirica sa surprinde etapa firească a ori-
cărui început artistic- perioada căutărilor unui loc în
lume și ale lumii într-un loc din sufletul scriitorului.

Apreciez tenta autoironică a multor poezii.
Adelina parcă nu se poate abține să nu insereze în tex-
tele sale indicii ale unei atitudini jucăușe, specifice
vârstei, de altfel, care să îndulcească puțin gravitatea
temelor abordate: creația poetică, idealul, copilăria,
timpul, iubirea: câteodată mă ia așa o febră/și, cul-
mea, nu sunt nici răcită/și nici nu sufăr de altceva/e o
febră ciudată/izvorăște de undeva din piept/unde sunt
temperaturile unor vulvani/pe cale să erupă (febra
creației), nebunii de fluturi ajung în suflet/intră în el
ca la ei acasă/ce tot zic aici/sunt la ei acasă (auzi, sper
că n-ai uitat că ai un vis).

Citind și recitind versurile din Nouăsprezece
căutări, am ajuns la concluzia că nu mai vreau cuvinte
îmbrăcate/în cele mai dichisite figuri de stil... dar, fără

metafore, poezia parcă n-ar mai fi poezie. Deși
creațiile sunt scrise într-o prozodie modernistă, lipsită
de rigorile metrice clasice, imaginarul poetic din acest

volum se conturează printr-un lim-
baj profund metaforic, valorificând
lexicul fundamental. Este de remar-
cat capacitatea de a crea imagini
poetice surprinzătoare prin alătura-
rea unor cuvinte în aparență simple:
copil ești când crezi că apusul/are o
rană sângerândă/de roșu ce este/și
vrei să-l bandajezi (inocență).

După ce am citit toate poe-
ziile din volumul de debut al Adeli-
nei Bălan, am rămas cu imaginea
unui zâmbet adolescentin al unei ti-
nere care are delicatețea unui fluture
diafan și înțelepciunea omului
adult, detașat de trăirea imediată: ai
grijă ca în căderea ta să îți ții sufle-
tul cuibărit/să nu-l izbești de pă-
mânt/să nu-l îneci preintre valuri și
furtuni/să nu sfârșești nașterea firu-
lui de iarbă în zori de/primăvară
(lecția firului de iarbă).

IMPRESII DE LECTURĂ

Am ținut în mâini nu o carte... am ținut în
mâini un suflet. Mi-era teamă să nu-l strivesc. Mi-era
teamă să nu se închidă iar și eu să rămân doar cu pa-
ginile goale. Dar nu a fost așa. Sufletul s-a încăpățânat
să se contopească aici, să fie viu, diafan, mereu căutat,
căutând mereu. Cuvintele s-au concretizat în „cău-
tări”, în „nouăsprezece căutări”, așternând lumină,
căutând punți către alte suflete. Ca un labirint întorto-
chiat, caută să evadeze în noi vorbind „despre furtuni,
copilărie, răsărituri și apusuri”. Sufletul se metamor-
fozează în cuvânt și cuvântul stăpânit de o forță inte-
rioară promite regăsirea. Chemat, alungat și iar
chemat, cuvântul se așterne aici fragil, diafan impu-
nându-se în cele din urmă într-un ocean de lumină.

Paula Denisa Saragea (clasa a XI-a A)

Volumul „Nouăsprezece căutări” a apărut
într-un moment al existenței mele, completându-mi
propria căutare, acela al adolescentei la început de
drum, dornică de cunoaştere şi de croire a unui drum
propriu, absolut original.

Primul contact puternic pe care l-am avut cu
volumul de versuri a fost prin titlul concretizat într-o
metaforă ce a reușit să îmi stârnească admirația şi cu-
riozitatea, reflectate până şi în coperta atât de ingenios
şi delicat realizată.
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Versurile pe care le găzduieşte această carte

sunt revărsări gingaşe ale sufletului autoarei pline de
prospețime, de sinceritate, de inocență, de fericire și
de iubire; în același timp, nelinişte și certitudine, cău-
tare şi regăsire, simplitate şi profunzime. Ele au reuşit
să-mi deschidă un drum imaginar spre un artist al cu-
vântului pe care am fericirea să-l cunosc. Fiecare
poem dezvăluie paşii-temă pe care îi face autoarea
către esența ființei: copilăria, iubirea, natura, creația.

M-a impresionat prima căutare a Adelinei care
tinde spre absolut prin adresarea directă către divini-
tate. E atâta delicatețe în ruga acesteia, încât nu cred
că a existat un refuz căci: „Dumnezeu zâmbeşte” şi
„nu-i mai e începutul un ciot/e ploaie de lumină”, cum
mărturiseşte în finalul poeziei.

Cred că literatura modernă e fericită că şi-a
îmbogățit paginile cu astfel de versuri pe care ai vrea
să le ai pe noptieră pentru a le reciti ori de câte ori
simți că propria căutare e împovărată.

Poezia „Lecția firului de iarbă” mi-a plăcut în
mod deosebit pentru că este un îndemn la renaștere su-
fletească, la curajul de a nu renunța şi de a avea grijă
cu delicatețe până şi de firul de iarbă care ar putea să
te învețe din nou, bucurându-te de tot ce e frumos.

Rebeca CAZAN (clasa a IX-a E)

Confesiunea autoarei...
Unii m-au întrebat „De ce Nouăsprezece cău-

tări?”. Nu sunt vreo pricepută la matematică, de-abia
descopăr secretele matematicii sufletești: „Nouăspre-
zece” pentru că sunt nouăsprezece poezii, nu întâm-
plător nouăsprezece, căci nu vreau să uit nici vârsta
aceasta. Am vrut să marchez cumva, și pentru mine,
acest moment unic: la nouăsprezece ani am publicat
prima mea carte. La metafore mă mai pricep cât de cât,
în orice caz nițel mai bine decât la matematică, așa că
îmi permit să cred că tot ceea ce citim este și o căutare
înlăuntrul nostru. Și tot ceea ce scriu este o căutare în-
lăuntrul meu. Uneori anevoioasă, cu multe serpentine,
cu ploi și soare în același timp. Dar, în esență, cea mai
frumoasă și provocatoare căutare.

Căutarea mea a început dintr-o joacă. Eram o
mogâldeață care de-abia învățase să scrie, că se și cre-
dea scriitoare! Ce-i drept, la nouă-zece ani, e mult mai
ușor să crezi că ești scriitor. Cu cât am crescut, cu atât
mi-am dat seama că e cale luuungă până acolo! Nici
acum nu mă cred scriitoare. Sunt îmblânzitoare de cu-
vinte... și îmblânzită de cuvinte, iar din toamna aceasta
și autoarea unui volum de poezii. 

Să revin: am început să scriu povești în clasele
primare, în gimnaziu am început să iau cuvintele tot
mai în serios – le iubeam, le adoram, mă simțeam le-
gată de ele cu totul. În perioada aceea am suferit și de
pana de cuvinte, care nu se rezolvă la fel de ușor ca
pana de la mașină. Pana de cuvinte te aruncă în cele
mai întunecate locuri din tine. Eram omul extremelor:
ori scriam ca o nebună după cuvinte, ori nu scriam cu
săptămânile din cauză că eram în pană de cuvinte.

Până în liceu eu nu am scris poezie aproape
deloc. În liceu am renunțat, în sfârșit, la goana după
metafore și am început să simt o nevoie acută de sim-
plitate. Am început să caut acele cuvinte simple care
să exprime esența în poezie. Credeam că poezia avea
să mă ajute și să-mi „educ” prozele viitoare. Poezia pe
care o scriu nu înlocuiește proza – în niciun caz! Aș
zice, mai degrabă, că ele se completează și mă ajută
să mă dezvolt scriitoricește în egală măsură.

Volumul Nouăsprezece căutări nu a fost ne-
apărat unul pregătit. Nu am scris pe toată perioada li-
ceului cu gândul de a publica o carte. Volumul acesta
este materializarea dorinței mele, de la începutul lui
2017, ca poeziile mele să vadă lumina tiparului, lucru
posibil și prin încrederea acordată de echipa Libris
Editorial. Decizia mea de a publica a fost spontană,
dar asumată, căci, analitică de fel, am selectat cu
strictețe poeziile care apar în carte. Nu tot ce scriu îmi
(mai) place. Consider obiectivitatea față de propria
creație absolut necesară.

Poeziile se concentrează în jurul a două mari
teme: iubirea și cuvintele, de aici și motto-ul de la în-
ceputul volumului: Iubirea și cuvintele sunt adevărate
binecuvântări. Am scris câte ceva și despre copilărie,
căci mă simt strâns legată de ea.

Vă mulțumesc tututor celor care alegeți să citiți
cartea, căci sunt de părere că orice text trăiește cu ade-
vărat în momentul în care e citit. Mă înclin în fața
voastră.
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Ce rol crezi că a avut CNU în conceperea și
lansarea cărții?

Adelina Bălan: E foarte important ca atunci
când ai un vis să ai susținere din partea celor din jurul
tău, susținere de care eu m-am bucurat pe toată pe-
rioada liceului. Pentru mine, profesorii au devenit
mentori care m-au ghidat și au avut încredere în dru-
mul pe care l-am ales. De fapt, cred că fiecare unirist
este încurajat să-și urmeze propriul vis.
În ceea ce privește lansarea, am simțit că familia CNU,
căci noi suntem ca o familie, mi-a fost alături la acest
eveniment care a marcat un început important în
viața mea: publicarea primului meu volum individual.
Îi mulțumesc domnișoarei profesoare Maria Zgăbăr-
dici că m-a ajutat foarte mult să organizez lansarea
aici, acasă, și că a avut încredere că va ieși totul bine.
Chiar simt că a ieșit într-adevăr bine.

Ce sfaturi ai pentru cei care aspiră la propria
lansare?

Adelina Bălan: Să aibă încredere în ei și în
visul lor, să nu renunțe, oricât de greu ar fi uneori. Să
scrii nu e ușor, uneori poate deveni o călătorie anevo-
ioasă, cu multe serpentine, cu soare și ploi în același
timp. Cu toate acestea, este una dintre cele mai fru-
moase și mai provocatoare călătorii de care am avut
parte. Pe lângă încredere, e nevoie de mult exercițiu
și de obiectivitate în ceea ce privește propriile texte.
Cel mai important însă este să scrie. Să scrie mult,
orice le trece prin cap, să nu aștepte mereu inspirația,
că pot trece chiar luni fără să aibă o idee. Uneori,
ideile trebuie căutate. Când nu scrii mai mult de câ-
teva săptămâni, amorțești. O zic din proprie
experiență. Şi e greu apoi să îți revii, de aceea îi sfătu-
iesc pe cei care doresc să publice, la un moment dat,
să scrie mult pentru a-și menține exercițiul și pentru a
și-l îmbunătăți ulterior. Firește că e important și să ci-
tească, să asculte părerile celor din jurul lor, atât pe
cele pozitive, cât și pe cele negative, căci și din critici
avem de învățat, chiar dacă poate e greu să le primim
la început.

Acum cât timp ai conceput scrierea cărții?
Adelina Bălan: Mi-am dorit să public „Nouă-

sprezece căutări” la începutul lui 2017, când am adu-
nat și am selectat poeziile scrise pe perioada liceului.
Firește că nu apar toate pe care le-am scris în liceu,
căci nu toate mi s-au mai părut bune pentru a fi pu-
blicate. Așadar, „începutul” ei a fost acum patru ani,
deși atunci nu mă gândeam neapărat la publicare.

Cum ai descrie volumul acesta?
Adelina Bălan: Îl voi descrie așa cum îl văd eu:

simplu, din suflet, pentru sufletele celor care îl citesc.
E o carte care se concentrează în jurul a două mari
teme, iubirea și creația, după cum spune și motto-ul:
„Iubirea și cuvintele sunt adevărate binecuvântări...”.

Este volumul meu de debut, deci marchează un nou
început, sper că unul promițător și care le dă încredere
celor care citesc cartea, în activitatea mea literară.

Simți că ai transpus o mare parte din tine
scriind?

Adelina Bălan: Absolut. Cred că scriu doar din
suflet și cu sufletul, altfel nu se poate. În tot ce scriu
las o parte din mine. Şi îmi asum acest lucru. 

Ce te-a motivat să scrii? 
Adelina Bălan: Faptul că oamenii din jurul

meu au avut încredere în mine și în ceea ce fac. Pentru
mine contează modul în care este perceput de către
ceilalți ceea ce scriu, mă motivează. Tind să cred însă
că e extrem de importantă și automotivația, să ai
chiar tu încredere în ceea ce faci și în ceea ce poți face,
încercând să rămâi totuși obiectiv față de propria
creație. 

Care este poezia ta preferată din volum? 
Adelina Bălan: Nu am o poezie preferată, pe toate le
port în suflet, căci fiecare a fost scrisă într-un moment
important, fiecare transmite un mesaj și în fiecare am
lăsat ceva din mine. Voi lăsa cititorii să își aleagă poe-
zia preferată.

Poeziile au o tematică sau sunt toate diferite?
Dacă da, care este aceasta? 

Adelina Bălan: Cartea se concentrează în jurul
a două mari teme, așa cum am mai spus: iubirea și
creația, care reprezintă, până la urmă, oxigenul meu
sufletesc, dacă îmi permiteți să vorbesc în metafore.
Mai apar însă și câteva poezii despre copilărie, căci
copilăria e începutul lumii, despre naștere și renaștere
și nu numai.

De unde sau de la ce a pornit totul?
Adelina Bălan: Curiozitatea de a scrie mi-a

fost stârnită încă în clasele primare, când aveam o
mulțime de compuneri de făcut pentru școală. Totul a
început dintr-o joacă, iar mai târziu am început să iau
joaca aceasta în serios. Azi, scrisul e parte din mine și
felul meu de a fi, de a (mă) căuta, de a mă regăsi...

Interviu realizat de Robert Herea și 
David Lefter, elevi în clasa a IX-a E
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Care este culoarea ta preferată? 
Adelina Bălan: Dacă m-ai fi întrebat acum câ-

teva luni, aș fi spus albastru, fiindcă m-aș fi gândit
imediat la albastrul cerului sau la albastrul-cerneală.
Acum însă nu cred că am o singură culoare preferată,
căci fiecare are frumusețea și semnificația ei. Cred că-
mi plac (aproape) toate culorile. Fiecare spune o po-
veste sau o poezie, depinde cum privești.

Care este scriitorul tău preferat?
Adelina Bălan: O să-i fiu întotdeauna recunos-

cătoare lui Antoine de Saint-Exupéry că a scris „Micul
Prinț”, trebuie să mărturisesc asta. Sinceră să fiu, nu
am un singur scriitor preferat. Îmi plac Sorescu,

Stănescu, Eliade, Fowles, Hemingway, iar lista, firește,
poate continua. Sunt mulți scriitori care îmi plac și pe
care îi recomand. Am început să citesc cu și mai mare
interes literatură română contemporană în ultima
vreme.

Cum crezi că poți împleti scrisul cu un job în
comunicare/publicitate?

Adelina Bălan: Cred că le voi putea îmbina
destul de ușor, ținând cont că ambele presupun crea-
tivitate și aduc provocări noi în fiecare zi. Am ales
secția de Comunicare și Relații Publice tocmai din
acest motiv: pentru a valorifica scrisul și în jobul pe
care îl voi avea. În plus, cred că jobul mă va ajuta și în
activitatea mea literară, în sensul că mă va învăța să
aleg cuvintele cele mai potrivite și să exprim mai mult
în mai puține cuvinte.

Cel ce dă 
lui își dă!

prof. Janet Popoiu

22 decembrie 2017. O zi de iarnă atipică, de-
oarece soarele încălzea mai degrabă primăvăratic. Așa
cum ne programaserăm cu o săptămână înainte, luni
ne-am adunat la școală de dimineață pentru a pregăti
cadourile destinate celor 76 de copii din Parohia Irești,
comuna Vidra, păstorită de părintele paroh Ionel
Miron. Cei mici, din clasa a VI-a, ajutați de cei mari,
din clasa a X-a C, au împachetat cutiile cu cadouri -
gift boxes, cu mare grijă pentru a nu omite pe nimeni.
Dulciuri, fructe, cărți, rechizite, căciulițe, mănuși, fu-
lare, obiecte de îmbrăcăminte, jucării, toate au fost
așezate cu grijă și cu dragoste în cutiile mai mari sau
mai mici.

Fotografiile realizate de domnul profesor Emil
Onea surprind emoția și implicarea fiecăruia, știind că
acel dar va aduce bucurie unui alt copil!

Activitatea noastră s-a înscris în programul de
voluntariat Cel ce dă lui își dă! realizat de către Cole-
giul Național „Unirea” și biserica „Sfinții Împărați
Constantin și Elena” din satul Irești, comuna Vidra.
Au participat elevii din clasa a VI-a, coordonați de dna
profesoară diriginte Maria Zgăbărdici, și elevii clasei
a X-a C, diriginte profesor Janet Popoiu. Ne-au sprijnit
și ne-au însoțit și domnii profesori Dan Popoiu, Emil
Onea și Cătălin Preda. 

La Irești, biserica a fost neîncăpătoare, fiindcă
ne-au așteptat, pe lângă cei 76 de copii cu vârste între
1 an si 17 ani, parinții și bunicii care i-au însoțit pe cei
mai mici, dar și enoriașii care au rămas după slujbă. 

Părintele Ionel Miron ne-a prezentat un scurt
istoric al satului Irești, apoi, copiii din corul parohiei
ne-au cântat colinde și cântece de stea, în timp ce noi
împodobeam bradul pe care l-am adus și l-am așezat
în biserică. Din coșurile pline, am împărțit tuturor
celor din biserică portocale, covrigi și bomboane, așa
cum e datina la români când vin colindătorii. Și ca să
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nu mai prelungim momentul mult așteptat, pe rând, fiecare
copil a primit cutia sau cutiile cu daruri de la cel care i
le-a pregătit. 

A fost un moment atât de încărcat de emoție! Cele
aproximativ trei ore pe care le-am petrecut împreună au
fost cât zece ore de dirigenție pe care le facem în mod
obișnuit în sala de clasă. Elevii noștri au învățat că a dărui
este, uneori, mai plin de bucurie decât a primi un dar.
Ne-am rupt cu greu din atmosfera aceea atât de frumoasă
cu promisiunea că ne vom reîntâlni și nu doar de sărbă-
tori.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor elevilor noștri și
colegilor implicați în această activitate și, în mod deosebit,
recunoștința mea și a colegei mele, Maria Zgăbărdici, se
îndreaptă către părinții care ne-au sprijinit cu tot ceea ce a
fost necesar pentru ca activitatea noastră să fie o reușită.
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Luna decembrie este despre bucurie, dăruire,
zâmbete! La Colegiul Național Unirea, membrii Con-
siliului Școlar al Elevilor și-au dorit ca atmosfera ma-
gică a sărbătorilor să ajungă mai departe de porțile
liceului. Astfel, într-o senină zi de decembrie, ei au
așteptat cu brațele deschise un grup de elevi din satul
Hângulești, comuna Vulturu, pentru care au pregătit
jocuri, pizza și filme de Crăciun. Au petrecut momente
frumoase redescoperind împreună emoția sărbătorilor. 

Intrând în atmosfera de sărbătoare și
înțelegând cât de important este să dăruiești, elevii de
la Colegiul Național Unirea au făcut o vizită la Adă-
postul Public pentru câini din Golești. Adăpostul nu-
mără în prezent 122 de căței care s-au bucurat de
cadourile aduse. Copiii au strâns mâncare și au adus
pături pentru a fi puse în cuști. 

Cristian BARBU
clasa a XI-a D

Inițiativa proiectului a fost a elevei Chelmuș
Loredana din clasa a IX-a F, de strângerea sacilor cu
granule ocupându-se Ionuț Militaru, iar de coordonare,
domnul profesor Atarcicov Adrian. În total, 54 de
elevi, majoritatea de la clasele a IX-a, dar și a X-a sau
a XII-a au vizitat adăpostul de la Golești în cadrul pro-
iectului. Unii câini s-au apropiat de copii pentru a se
juca. Astfel, elevii de la CNU au dorit să transmită me-
sajul "Și nouă ne pasă", cu speranța că va fi preluat și
de alții.

Spiritul Crăciunului CȘE

Și nouă ne pasă
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Călătorie în două acte simple
Elena MOCANCA

clasa a XI-a F

Partea I
Proiectele Erasmus+ au oferit de-a lungul ul-

timilor ani mai mult decât simple zboruri către țări eu-
ropene, dar către o existență divergentă care presupune
descoperirea și evoluția eului sub auspiciile inovației
continentale, dar și ale ideii de comunitate, de întreg,
de apartenență. Astfel de idei promovate de Erasmus
m-au îndrumat să aplic pentru una dintre bursele des-
tinate elevilor de liceu vara trecută. Nu doar fascinația
destinației mă încânta, ci și șansa de a încerca
senzațiile și activitățile promise în descrierea progra-
mului. 

Mă luptam totuși cu îndoieli și neîncredere.
Nu-mi calculam bine șansele, nu vedeam câștigătoare
încercarea mea, simțeam inutilă trimiterea CV-ului.
Dar am trimis. Și m-am întâlnit cu un al doilea val de
scepticism care, de altfel, a fost dizolvat deodată,
printr-un mail trimis pentru a anunța victoria. Din mo-
mentul primirii veștii, un gând m-a ajutat să depășesc
problemele documentelor de completat, ale biletelor
de avion și facturilor aferente și ale comunicării for-
male cu organizatorii: urma să petrec o săptămână în
Portugalia. 

Ziua în care am întâlnit, în aeroport, restul gru-
pului și însoțitorul era însorită, ba chiar citeam în fie-
care zâmbet o rază, iar asta se datora unei fericiri calde
și copleșitoare. Așa avea să fie fiecare zi, începând cu
aterizarea în Lisabona. Văzusem țara micuță, dar
densă, așa cum percepe fiecare pasager al avionul tă-
râmurile întinse de sub el, iar Lisabona îmi strălucea
mai fericită decât mine încă de când am ieșit din aero-
port. Vorbe străine îmi întorceau privirile dintr-o parte
în alta, clădiri elegante, sublimul timpurilor și luciul
inovației, sclipiri de civilizație, arhitectură, diversitate,
toate se amestecau plăcut într-un melanj încântător.
Noaptea, însă, lumea devenea alta, se pierdea în lumini
reflectate de cer și apă deopotrivă, se dispersa în
mulțimi legate de întuneric în locuri din care răsuna
muzica, pe străzi strâmte în care nu o mai puteai
recunoaște sau în parcuri înalte unde, după urcare, nici
măcar nu ți-o mai doreai. Așa mi se descoperise capi-
tala în cele două zile premergătoare proiectului. 

Însă, păstrând o parte din atributele Lisabonei,
am găsit un oraș superb, Penamacor. Încă nu știu dacă
parcul nemărginit, idealul vederii de sus, străzile în
pantă, portocalii la fiecare colț de casă sau căldura oa-
menilor și încântarea lor de a cunoaște culturi diferite
ofereau farmec locului, dar realizam că mă aflam în
cadrul perfect pentru un program Erasmus. Astfel, în
acele locuri, am cunoscut participanții din Letonia și
Portugalia, veniți cu același entuziasm. Activitățile
s-au desfășurat însoțite de o stare de spirit generală ex-
celentă pe care și-au însușit-o atât oficialitățile locale
pe timpul vizitelor, cât și populația din oraș atunci
când era implicată în activități. Era preferat un pro-

gram lejer, dar divers, cu activități prin care învățam
despre drepturile pe care le avem ca cetățeni europeni,
iar acest fapt nu putea fi consolidat fără să învățăm ce
anume presupune această cetățenie și Uniunea Euro-
peană. Dar workshop-urile erau ținute în natură, în
parc sau în întreg orașul și căutau să testeze abilități
pe care le exploatam pentru a rezolva task-urile zil-
nice. Vizitam, învățam, împrumutam culorile locale și
vibrațiile locurilor și legam prietenii strânse cu
adolescenții din celelalte țări, prietenii care se reflectau
mai tărziu, în serile tematice, dedicate fiecărei țări pen-
tru care, în afară de informații și, poate, o prezentare
PowerPoint, pregăteam feluri de mâncare specifice.
Atmosfera era destinsă, se jucau în apusuri câteva
nuanțe ludice, furate din râsetele noastre, iar soarele
se topea încet și trist în spatele dealurilor, cetăților,
orașului. În lumina incandescentă se scăldau imagini
bizar de comune, divizate în piese de mozaic pe
fațadele caselor. Niciun alt zgomot cu care să se ames-
tece vocile noastre într-un dans al cuvintelor recom-
puse în limbi distincte. Copacii creșteau deja spre
întuneric și cei mai înalți erau aplecați de greutatea
unui cer aproape luminat de un praf stelat. Sub aceste
lumini estompate și plictisite, aleile cu piatră cubică
ne măcinau pașii de neregăsit în al căror ritm grăbit
treceau și zilele. Dar cursa în care se întreceau avea
opririle ei, iar noi le traduceam prin mai mult timp pe-
trecut împreună, timp căruia nu-i mai păsa că
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ademenește miezul nopții sau zorii zilei sau că se stre-
coară pe lângă noi în oraș sau mai departe, spre apele
clare ale lacului. 

Vedeam cum eu mă aproprii de ziua plecării și
nu ea de mine, dar invitația însoțitorului de a participa
într-unul din proiectele următoare mă făcu să cred că
ea este puțin mai departe. Totuși, cumva am ajuns,
după multe îmbrățișări și promisiuni, în autocar, în
drum spre Lisabona, spre aeroport, spre zborul către
casă. Drumul era lung și o urmă de oboseală m-a în-
demnat să-mi închid ochii pentru câteva clipe...

Partea a II-a
...doar că atunci când i-am deschis, ca după o

clipire întârziată, pe indicatoarele de pe autostradă,
portugheza fusese înlocuită de germană. August se es-
chivase, mai avea încă multe de făcut, iar septembrie
o urmase; pe mine mă trimiseseră în octombrie. Abia
ce plecasem din Viena și ne îndreptam spre Slovenia.
Alți oameni îmi vorbeau acum despre ei, despre
orașele lor, despre nerăbdare și încântarea unui alt pro-
gram Erasmus. Vedeam cum verdele copacilor se scur-
gea spre un cărămiziu prozaic, pe care l-am ghicit ca
fiind nuanța trupului tremurând al toamnei. Și chiar și
așa, descopeream tărâmuri și castele în care știam că
se ascund povești. Splendidă toamnă în Moravske To-
plice, Slovenia. Slendide peisaje. Splendide locuri,
orașe, lacuri, apusuri printre copacii care atingeau
cerul de un roz violent. Așa începea experiența celor
două săptămâni alături de participanți din Serbia,
Croația, Italia, Spania, Columbia și Slovenia.

Cum reușim să ne angajăm? Știm să găsim
jobul potrivit și să aplicăm pentru el, să pregătim un
CV, să realizăm un video de angajare, să ne promo-
văm? Dar, mai important, știm care sunt valorile și
calitățile noastre, dorințele și aspirațiile? Și, cel mai
important, facem ceva în direcția pe care ne-am ales-
o? După schița acestor întrebări au fost construite wor-
kshop-urile care, de altfel, ocupau toată dimineața și
după-amiaza, lăsându-ne doar trei ore pentru timp
liber. Activitățile nu urmau schema teoretică, ci căutau
să ne dezvolte abilități cu ajutorul cărora să vorbim în
fața unui public larg, unei persoane importante, în dez-
bateri, să ne menținem punctul de vedere, să fim crea-
tivi, spontani, să găsim soluții rapide problemelor, să
ne dezvoltăm propriile idei și să găsim resurse acolo
unde nimeni altcineva nu o face. Orele, însă, treceau
la fel de repede. Timpul liber ne găsea prin apropieri,
vizitând, căutând noul și ineditul și descoperindu-le în
orașe frumoase, dar mici, stațiuni montane în care se
ascundeau hoteluri impunătoare, terenuri impecabile
de golf, păduri infinite, lacuri și iazuri, aglomerații ti-
mide, dar zgomotoase. Animate locuri. Nu pot să-mi
dau seama dacă le-am surprins poezia în poze. 

Activitățile erau diverse, instructive și lejere,
dar diferite de așteptările mele. Și serile interculturale
au avut un scenariu deosebit față de cel cu care eram
obișnuită. Mai mult umor, mai multe filme despre fie-
care țară, quiz-uri, premii, muzică... și mai puțină mân-
care. Atmosfera plăcută rămânea mereu aceeași,
independent de ceea ce se întâmpla.

Vizitele făcute directorilor de firme și fabrici-
lor din apropiere s-au desfășurat în aceeași manieră
nostimă, dar interesantă, iar lucrul cel mai important
pe care au încercat să ni-l insufle a fost dorința de a
continua, ambiția de a nu renunța, indiferent de
dificultățile practice și de cedările psihice.
Cunoașterea puterii oamenilor ca cei ce ne-au vorbit,
oameni care au sacrificat și riscat tot, chiar și tăria su-
fletească pentru a-și ridica propria întreprindere, nu
putea naște decât dorință, dorință și admirație. Astfel
mi-am însușit ceva mai mult decât cunoștințele dise-
minate la workshop-uri, mi-am însușit noi valori mo-
rale și am atins noi dimensiuni ale celor pe care le
aveam deja. Și în rândul participanților am întâlnit oa-
meni deștepți, oameni determinați, focusați și curajoși
care m-au inspirat. 

Speram ca în Slovenia nisipul unei clepsidre
să danseze pe un ritm mai lent, dar asta nu se întâmpla,
iar eu ajunsesem să mă întâlnesc din nou cu momentul
plecării despre care nu știu dacă devenea normală sau
mai tristă. O carte, însă, îmi aduse aminte că îmi do-
ream să mă întorc la orele normale de studiu, de la
liceu. 

În drum spre Viena memoram momentele stri-
dente din cele două proiecte Erasmus+. Îmi aminteam
fericire, oameni frumoși, activități inedite, lecții ne-
predate convențional, dar învățate, distracție, vizite,
nou și lumină, o lumină intensă care mă făcu să-mi în-
chid ochii pentru câteva clipe. I-am redeschis. Eram
acasă.
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If you can dream it, 
you can do it

Vlad Costin ILIESCU
absolvent al Colegiului „Unirea”, 

promoția 2012

Ca să înțelegeți povestea mea, ar trebui să
încep cu prezentul. În acest moment urmez cursurile
postuniversitare la Institute of Dentistry - University
of Aberdeen și spitalul NHS Grampian în Scoția –
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord -
specializarea chirurgie dentară.

Totul a început în urma cu 5 ani, într-o
dimineață de toamnă îmi luam inima în dinți și mă îm-
barcam la bordul unui avion cu destinația finală Aber-
deen. Cu lacrimi în ochi, mi-am promis că voi menține
constant legătura cu familia și prietenii de acasă fie
printr-un telefon, email sau o conversație pe Skype
sau FaceTime. De asemenea, nu am să uit că am ple-
cat cu ideea: „Pleacă, studiază, întoarce-te și
schimbă!”. După o călătorie de 5 ore am ajuns în țara
care a decis să mă „adopte”. Fusesem acceptat pentru
a studia 4 ani științe biomedicale și anatomie. Consi-
der că decizia de a pleca și a studia în străinătate m-a

făcut să mă maturizez rapid. A fost nevoie să iau ma-
joritatea lucrurilor de la zero și să mă obișnuiesc unei
societăți cu diferite valori și principii. Întotdeauna am
avut în minte învățăturile primite de la părinți, bunici
și profesori și am știut când să le aplic pentru a de-
monstra ce știu și ceea ce pot face. De asemenea, am
conștientizat faptul că succesul se construiește zi de
zi, cărămidă cu cărămidă în orice activitate, fie ea uni-
versitară sau non-universitară. 

Așadar, am ales să fiu reprezentant de clasă
pentru unul din modulele la care eram înscris pentru a
acționa ca o punte de legătură între studenți și coordo-
natorii de curs. Treptat am ajuns ambasador al
studenților români de la University of Aberdeen, am
înființat împreuna cu alți colegi Societatea Studenților
Români din University of Aberdeen iar în final
președinte al campusului studențesc medical având da-
toria de a reprezenta 3000 de studenți din campusul
Foresterhill NHS Grampian. 

Cu toate că guvernul scoțian mi-a acoperit taxa
de școlarizare nerambursabilă, eram conștient de restul
costurilor care erau suportate de către familie, așa că
am decis să lucrez part-time sâmbătă și duminica. Am
început din cel de-al doilea an universitar prin a șterge
mese la o cafenea, ca în final să lucrez pentru lanțuri
hoteliere precum Radisson sau Marriott și ca specia-
list pentru cei de la Apple. 

Toate aceste experiențe au avut fiecare un rol
în construirea portofoliului meu și m-au ajutat să îmi
construiesc drumul mult dorit. Am decis să îmi
îmbogățesc bagajul de cunoștințe așa că am aplicat și
am plecat timp de un an pentru un proiect de cercetare
la Universitatea Sapienza din Roma, Italia. Acolo
mi-am îmbunătățit tehnicile și abilitățile de cercetare
dar și cele lingvistice reușind ca la final să fiu fluent
și în limba italiană. 

La întoarcerea în Scoția în anul final, mi-am
canalizat forțele în principal pe proiectul de licență
care a fost în mare parte practic (în departamentul de
anatomie si departamentul de Neurochirurgie) dar și
asupra examenelor finale. În același timp a trebuit sa
mă ocup de aplicația și examenul de aptitudini clinice
obligatoriu pentru aplicația la cursul postuniversitar.
Procesul de selecție a fost unul destul de riguros,
având în jur de 2800 de candidați dintre care doar 600
au fost selectați pentru un interviu. Interviul a fost al-
cătuit din stații multiple care evaluau abilitățile perso-
nale dobândite în ultimii ani, munca în echipă,
abilitățile de comunicare și sinteză, probe de dexteri-
tate manuală, legislația consiliului general al medicilor
dar și norme legale despre social media și comporta-
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ment la locul de muncă și în societate. După câteva
luni de la interviu, doar 20 de candidați au primit
oferta pentru această specializare, printre care am fost
și eu.

Ca urmare a experienței acumulate atât în
Scoția cât și în Italia, am absolvit în luna iunie 2017
cu Licență plus Master Integrat în Științe Biomedicale
(Anatomie) cu placement industrial. La momentul ac-
tual pe lângă taxa de școlarizare care este acoperită în
continuare de guvernul scoțian, beneficiez și de un îm-
prumut studențesc și o bursă primită de la sistemul
național de sănătate britanic.

Sunt mândru de faptul că sunt singurul român
din cadrul institutului și niciodată nu voi uita de unde
am plecat și îmi voi reprezenta cu mândrie țara. Am
avut întotdeauna o bucățică din România cu mine, fie
că a fost în cadrul evenimentelor organizate de socie-
tatea studenților români din Aberdeen, fie de Parohia
Ortodoxă din Aberdeen sau de Consulatul General al
României la Edinburgh.

Aș dori pe această cale să le mulțumesc și le
sunt recunoscător tuturor persoanelor din viață mea
care s-au implicat în procesul meu de formare atât per-

Misiunea FAO
în Rwanda

Elena ILIE
absolventă a Colegiului „Unirea”,

promoția 2012

Scriu aceste câteva cuvinte în sala de așteptare
a unui aeroport, între două curse internaționale Kigali
(Rwanda) și Roma (Italia). Deplasarea acestui sfârșit
de an face parte din calendarul misiunilor umanitare
ale FAO, instituție la care lucrez în prezent.
Organizația pentru Alimentație și Agricultură (pe
scurt, FAO) este o agenţie din cadrul Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite (ONU) cu sediul în Roma ce îşi dedică
eforturile spre a combate foametea pe plan mondial.
FAO este o organizaţie neutră reprezentând o sursă de
informaţii şi cunoştinţe, iar scopul său e de a ajuta ţă-
rile subdezvoltate să îşi îmbunătăţească diverse dome-
nii precum cel agricol, piscicol sau forestier. 

Ca angajat al FAO, am deseori oportunitatea
de a pleca în misiune în diferite colţuri ale lumii. Cea
mai recentă călătorie de acest gen a fost în Rwanda
unde am petrecut trei săptămâni pentru a examina sec-
torul agricol, culturile de cartofi şi diverşi actori din
acest lanţ de aprovizionare. Astfel, am avut ocazia de
a lua interviuri reprezentanţilor din diverse ministere,
din alte organizaţii internaţionale, precum şi fermieri-
lor, cooperativelor, comercianţilor sau firmelor ce ope-
rează în domeniu. Informaţiile colectate vor contribui

sonală cât și profesională. Trăiesc cu speranța că
România va fi, cândva, o țară mai bună în care mă voi
putea întoarce! Așa să-mi ajute Dumnezeu!
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de politică, dar şi la adaptarea activităţilor pe care FAO
le desfăşoară în Rwanda în funcţie de situaţia rapor-
tată.

Rwanda este o ţară incredibil de frumoasă, ase-
mănată cu un colț de paradis, din regiunea „Marilor
Lacuri” (estul Africii). Un fapt istoric petrecut în urmă
cu 24 de ani a transformat Rwanda din „țara celor
1000 de coline” în „infernul celor 1000 de coline”. Po-
litica etnicistă a unui regim dictatorial (provenit din
etnia dominantă, hutu) a generat ultimul genocid al se-
colului al XX-lea (în dauna etniei minoritare, tutsi).
Genocidul din Rwanda a fost o crimă împotriva
umanității, în care au fost masacrați între 800.000 - 1
milion de etnici tutsi și etnici hutu moderați, săvârșit
într-o perioadă de 100 de zile (7 aprilie - iulie 1994).

Privind Rwanda azi, observ că acel sângeros
confilict nu a lăsat urme adânci decât, poate, în sufle-
tele oamenilor care au trecut însă peste ororile întâm-
plate și prețuiesc viața. Ei par a fi întotdeauna
mulţumiţi doar cu ceea ce au și câștigă. Curăţenia din
oraşe şi sate este izbitoare, iar oamenii sunt calzi şi pu-
ternici. Las pozele să vorbească de la sine despre
această experiență covârșitoare pentru un european. 
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Textele de mai jos sunt cele mai creative răspunsuri de la testul inițial dat anul acesta la clasa a IX-a A.

Cerința este foarte ușoară, aparent, anume de a continua textul dat, alcătuind o scurtă narațiune. Dificultatea,
majoră însă, este dată de faptul că textul care va trebui continuat este incipitul operei „Metamorfoza” de Franz
Kafka, ușor modificat: „Într-o bună dimineață, după o noapte de vise înspăimântătoare, m-am trezit transfor-
mat în...” Insolitul ultimelor cuvinte: „M-am trezit transformat în...” este o provocare pentru creativitatea ele-
vului, de asemenea, pentru capacitatea sa de a da coerență narațiunii și pentru a găsi un final deosebit, căci o
soluție de tipul: „și m-am trezit: era mama care mă trimitea la școală” trimite lucrarea în banal și convențional.
Indirect, o lucrare reușită cu acest subiect arată și nivelul de cultură al elevului și capacitatea de a-și folosi
gândirea laterală. Ce m-a determinat să scot la „lumina tiparului” aceste lucrări? Dau acest test de 31 de ani
și, din motive ce țin de factura specială a acestor copii, anul acesta am primit cel mai mare număr de narațiuni
deosebit de frumoase de la o singură clasă.

prof. coord. Daniela Plăiașu

O noapte cu... vis
Carmen Mustaţă

Într-o bună dimineaţă, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformată într-o
fiinţă speriată, îndurerată... cel puţin aşa mă simţeam.
Pe parcursul întregii nopţi îmi apăruseră fragmente
de întâmplări fantastice: în mare parte era întuneric,
de jur-împrejurul meu erau arbori ale căror coroane
parcă atingeau cerul. Mâinile îmi erau îngheţate şi
albe, poate prea albe... Camera mea nu era aşa cum
o ştiam: era acum mult mai luminoasă şi pâlpâiri de
raze inundau locul. M-am dus în faţa oglinzii. O furie
neobişnuită, care nu părea să îmi aparţină mă învălui
brusc, iar în jur, totul se înceţoşă. Brusc, mi-am dorit
să fug, să evadez. Am încercat, dar o putere nemaivă-
zută m-a aruncat pe patul din mijlocul camerei. Pe
tavan, simboluri argintii, luminiţe colorate sclipeau
neîncetat. Cu o bubuitură în forţă, geamul se deschise,
izbindu-se cu putere de perete. O fiinţă uriaşă intră în
trombă şi îmi şuieră în urechi, îngheţându-mi sângele
în vene 

Visele devin întotdeauna realitate!
Şi explodă... Nori uriaşi de fum înnecăcios

m-au împins spre uşa de la ieşire. O clipă numai mi-a
trebuit să fac diferenţa dintre vis şi realitate... Lemnele
din vatră trosneau cu atâta putere... Lumina flăcărilor
licărea jucăuşă prin portiţa transparentă. Probabil că
mă toropise de-a binelea căldura camerei şi mă scu-
fundase în valul visului plin de culori, trosnete şi fum.
O fărâmă de speranţă apăru în sufletul meu. Trebuia
doar să mă întorc în pat, să închid ochii şi să mă gân-
desc la visul meu. Poate încă visam... M-am întors în

cameră şi m-am cuibărit în aşternut... Încercam să mă
conving că totul e doar un vis.Mirosul cald de lemn
uscat, trosnetul focului, răcoarea proaspătă a dimine-
ţii m-au dus din nou pe aripile visului...

Iubire întunecată
Bianca Elena Tănase

Într-o bună dimineață, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformată în... ceva.
Nici eu nu știam ce. Știam doar că aveam trupul de
sticlă trandafirie, translucidă, și părul blond-argintiu,
ca fața bătrână de secole a lunii în nopțile de vară.
Nu semănam a om, nu semănam nici cu creaturile fru-
moase din visele mele, al căror farmec e înșelător. Se-
mănam a primăvară, și a minune născută din dorințe
și speranțe deșarte.

Nu-mi aminteam nimic, în afară de visele lu-
gubre pe care le avusesem, și de faptul că iubeam. Iu-
beam cu disperare o entitate a discordiei, care semăna
zâzanie și amărăciune oriunde mergea. Iubeam
Haosul, cel născut din nimic, cel fără inimă și fără su-
flet, iar asta mă înspăimânta.

M-am uitat în jur. Mă aflam într-o luntre
micuță, pierdută în largul unei ape care părea să nu
aibă sfârșit, iar lângă mine, cu un surâs de copil pe
fața înșelător de frumoasă, se afla Haosul. M-a mân-
gâiat pe obraji cu o tandrețe stranie, și m-a strâns în
brațe, aproape sufocându-mă. Mă durea strânsoarea

grafica: Andrei Anghel și Alessia Cărnu
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brațelor lui, și îl priveam cu teamă. Îmi dădusem su-
fletul acestei ființe nebune; încredințasem fără să mă
gândesc inima mea cuiva fără de inimă, crezând că va
ști să o prețuiască. Nici nu știam măcar de ce îl iu-
beam.

- Mi-e teamă, i-am spus. Ce caut aici, cu tine?
Cu tine, care ești ură și discordie și neant? Cum te pot
iubi, eu, care sunt făcută din sticlă?

Atunci el mi-a zâmbit amar, și mi-am dat
seama că nu conta nici că eram pierdută în mijlocul
necunoscutului, nici că nu știam ce sunt, nici că nu îmi
aminteam nimic. Conta doar faptul că Haosul cel fără
suflet mi-a zâmbit, iar în zâmbetul lui puteam citi amă-
răciunea secolelor de singurătate și de zbucium.
Conta doar faptul că și el era la fel de confuz și de
pierdut ca mine, și că îl iubeam. Și el mă iubea. Nu-l
mai întâlnisem niciodată, și totul putea fi doar o iluzie,
un coșmar, o frântură dintr-un vis. Nu conta.

Haosul m-a cuprins în brațe, m-a sărutat cast
pe frunte și m-a aruncat deodată, fără nici măcar un
cuvânt de avertisment, în apele reci ale lacului. Am
țipat, m-am zbătut, am simțit că mă înec. Dar nu
conta. Haosul era și el în apă, și râdea. Nu-mi dădeam
seama cum ajunsese acolo, dar nu conta. Râsul lui îmi
răsuna în urechi cu o claritate stranie, cu toate că nu
ar fi trebuit să aud nimic. Dar nu conta.

Îmi aminteam doar visele înspăimântătoare
din noaptea aceea, și știam că totul era doar o iluzie.
Am zâmbit și am început și eu să râd. 

Îl iubeam! Doamne, îl iubeam! Pentru că era
singur, și nefericit; îl iubeam cu o naivitate și o dispe-
rare care mă îngrozea.

Trupul meu de sticlă începuse să se acopere de
crăpături. Aveam să dispar, să devin haos și neant, dar
nu conta. Iubeam Haosul, iar el mă iubea. Era tot ce
conta, în acea lume pe care urma să o părăsesc.

I-am atins mâna, și l-am sărutat, și am râs. Iar
în momentul acela, în care am devenit cioburi de sticlă
trandafirie, translucidă, râdeam. Iubeam Haosul, și
era tot ce conta.

Libertate...
Andrei Ștefan Istudor

Într-o bună dimineață, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformat într-o pa-
săre. Nu-mi aminteam nici cine, ce sunt. Simțeam doar
libertatea de a zbura, de a pluti peste tărâmurile
omenești.

Mi-am luat zborul, dar nu aveam o destinație
stabilită. De acolo de sus puteam vedea binele și răul,
pacea și războiul. Treceam pe deasupra tuturor. Pri-
veam ca un zeu oamenii asemănători, dar foarte
diferiți. Nu puteam să aduc pace între Popoare, să eli-
min dușmănia dintre ele. Nu puteam decât să înțeleg
că lumea se dezbină și se îmbină aleatoriu. Dar zborul
meu lin mi-a dat sentimentul de libertate, de eternă
liniște.

Eram doar eu și vântul. Am înțeles, însă, că
lumea funcționează după o singură lege: după război
urmează pace, după pace urmează război. Mi-am con-
tinuat drumul gândindu-mă profund la cele observate.
„Așa este și cerul infinit... După soare urmează fur-
tună, iar după furtună urmează soare.”

grafica: Dragoș Neață, Andreea Țâu și 
Raluca Prescornițoiu
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Am aterizat înapoi acasă uimit de complexita-

tea lucrurilor văzute. Acum sunt om și aș vrea să zbor
departe de coșmarurile pământene. Vreau să fiu cu
capul în nori și să visez la o lume mai bună, nouă și
liberă!

Visând
Mirela Andreea Ciochină

Într-o bună dimineaţă, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformat în...

Într-o fiinţă de nedescris. Nu mai văzusem
până acum aşa ceva. Urechile mele erau asemenea
unui elf. Nu aveau o formă anume. Arătau ca nişte ra-
muri subţiri și fragile. Faţa mea avea forma unui pă-
trat, nasul era mic aproape neobservat. Pielea mea
era ca scoarţa unui copac. Arătam orbil, nu ştiam ce
se întâmplă. Nedumerit, am părăsit imediat camera
căutându-mi părinţii. La vederea acestora am rămas
încremenit. Aveau acelaşi aspect.

- Bună dimineaţa, dragule! Îmi spun ei ca şi
cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce bine arăţi în dimi-
neaţa asta!

- Nu e bună deloc! Arăt bine?! Adaug eu ame-
ţit şi înspăimântat de altfel.

- Da, eşti aşa drăguţ! Spune mama venind spre
mine și mă îmbrăţişează. Nu te-ai pregătit de şcoală?

- Şcoală? Oh, nu... eu nu merg nicăieri în halul
ăsta! Zic eu retrăgându-mi paşii înfricoşat. Ca să nu
mă complic şi mai tare, m-am întors confuz în cameră
şi mă gândeam cum s-a ajuns într-o aşa situaţie.

Deodată îmi vin în minte imagini din visul
meu. Uitându-mă în oglindă, îmi puteam da seama că
eu eram pur și simplu transformat în personajul din
visele mele. Nu înţelegeam ce se petrece.

M-am pregătit cum a spus mama şi am ieşit pe
uşa casei. Când m-am uitat în jur şi am văzut ce se în-
tâmplă, îmi doream să intru în casă şi să nu mai ies
niciodată. Toţi oamenii erau transformaţi în... copaci.
Abia am făcut câţiva paşi să intru în maşină. Priveam
oripilat fiinţele din jurul meu. Până la şcoală şi înapoi
nu am scos nici un cuvânt. Am luat prânzul liniştiţi și
m-am dus în cameră. M-am întins în pat şi fără să-mi
dau seama am adormit. Un miros de fum m-a trezit.
În jurul meu ardea tot. Am coborât panicat căutând o
cale de scăpare. Încercam disperat să mă feresc de pu-
terea mistuitoare a focului. Când în sfârşit am reușit
să ies din casă, am văzut alte fiinţe. Aveau o dimen-
siune mai mică decât noi, dar ei erau cauza focului.
Erau fiinţe de culoare alb-cenuşiu şi arătau ca niște
roci. Oamenii copaci fugeau peste tot cu trupurile în
flăcări. Totul era un adevărat coşmar. Am început să
ţip negăsindu-mi părinţii. M-am trezit într-un ţipăt
groaznic, înconjurat de iubiţii mei părinţi. Nimic din
ce se petrecuse nu era adevărat, cele întâmplate erau
un coşmar, eram din nou oameni.

Suflet călător
Beatrice Racovițeanu

Într-o bună dimineaţă, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformată într-o altă
versiune a sufletului meu. Nu sunt un om oarecare.
Cheia către inima mea e păzită necontenit de îngeri si
demoni.

În cei treizeci de ani am dus o viaţă mai de-
grabă sinistră, dar cu netăgăduite momente de feri-
cire. Mă bucuram de sunetul păsărelelor şi de
zumzetul albinelor. Priveam cu mare plăcere razele
strălucitoare ale soarelui ce mângâiau firicelele plă-
pânde de iarbă până când brusc trânteam zgomotos
uşa şi mă pierdeam în tăcerea întunericului din odaia
mea.

Oricum acea dimineaţă avea să-mi ofere noi
viziuni. În primele minute de după trezirea din visele
lugubre, am simţit un uşor fior, am simţit cum dorinţa
ardentă de a urla îmi penetra sufletul şi raţiunea. Am
ţipat minute în şir, până la epuizare, dar apoi m-am
oprit. Tăcerea mă domina din nou.

M-am ridicat din pat şi m-am îndreptat către
grafica: Alexandra Gheorghiță și 

Emilia Elena Munteanu
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mină nu pătrundea. În timp ce mă apropiam de dra-
perie, începusem să simt o slăbiciune.

Am dat să trag perdeaua şi o durere cumplită
îmi poseda tot trupul. Leşinasem, dar starea incon-
şientă a durat numai câteva clipe.

După ce mi-am revenit, în subconştient mi se
reşlefuiau imaginile din vis cu diavoli care pătrundeau
în casă şi distrugeau absolut tot.

Brusc aud cum sună telefonul fix de pe masă.
Mă îndrept către el ameţită şi realizez că tot ce se află
în cameră se transformă într-o mare de alb orbitor.

- Ai venit în sfârşit! Te aşteptam de atâta
vreme. Nici nu ştii cât de mult mi-ai lipsit, iubirea
mea! - se auzea un ecou...

Eram convinsă că înnebuneam, dar mi se
părea divin ce se întâmpla.

O zână ca în poveşti
Mihaela Alexandra Iosef

Într-o bună dimineaţă, după o noapte de vise
înspăimântătoare, m-am trezit transformată într-o
zână.

Mă uitam în oglindă şi nu-mi venea să cred.
Aveam aripile albe, lungi şi foarte sclipitoare. Eram
îmbrăcată într-o rochiţă albastră, scurtă, cu franjuri
la bază şi pe partea de sus era desenat un fel de vâr-
tej.

După noaptea pe care am avut-o chiar meri-
tam o zi ca asta, ca să uit de toate acele ciudăţenii din
vise. Pentru a nu mă vedea părinţii am decis să plec
pe geam. Nu ştiam exact cum ar trebui să folosesc ari-
pile, totuşi am încercat.

Am închis ochii şi m-am aruncat. Când am
simţit că nu ating pământul cel umed, am decis să des-
chid ochii. Zburam! Eu chiar zburam! Priveliştea era
mirifică, dar la un moment dat un curent de nicăieri
încerca să mă doboare. Din instinct am întins mâinile,
iar el s-a oprit. Am mai încercat de câteva ori şi chiar
mergea. M-am distrat toată ziua cu puterile mele.

Ajunsă acasă m-am documentat despre toate
simptomele pe care le aveam şi se pare că eram o zână
de aer. Pot face orice, dar care să conţină şi aer.
M-am bucurat foarte mult şi am decis să încerc să fac
un vârtej. Îl făceam destul de bine, doar că eram des-
tul de obosită şi l-am scăpat de sub control. Ne-a dis-
trus toată casa până să-l opresc.

Mă simţeam foarte vinovată pentru ce am
făcut, aşa că am plecat, lăsând totul în urmă. Fără ca
măcar să-mi cer scuze.

grafica: Andreea Olteanu și 
Mirela Oncioiu

- Unde sunt? AJUTOR! - am ţipat frustrată si
complet dezorientată.

- Eşti cu mine, frumoasa mea!
- Nu. Nu. Nu se poate. Înnebunesc. Lasă-mă în

pace! Dispari din capul meu!!!
- Nu-ţi fie teamă, căci eşti cu mine.
- Hans? Chiar tu? Dar asta înseamnă... că...!?
- Da, ai murit şi priveşte: ai ajuns pe un tărâm

magic.
Orbită complet de luminozitatea puternică, nu

îmi puteam lua mâna de la ochi. Eram doar eu şi
vocea, pierdute în abis.

- Oh nu, cum e posibil?
- Ai fost înjunghiată în somn.
Ei bine, aşa s-a terminat scurta mea viaţă.
...Nu. NU chiar aşa. Cel puţin, parţial nu.

Inima mea a fost oprită cinci ore. Înșişi doctorii nu
îmi mai dădeau vreo şansă. Dar se pare că am avut
noroc.

După acel episod, am jurat că nu voi împărtăşi
nimănui ce s-a întâmplat cu adevărat. O scriu totuşi
în acest jurnal pentru ca sinele meu să nu o uite, căci
am mai găsit astfel de însemnări cu numele meu, pe
care nu mi le pot explica.

Acestea fiind spuse, închei rândurile destinate
gândurilor şi senzaţiilor mele din al treisprezecelea
jurnal de memorii.
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Profesorul face lectura expresivă a textului „Vizită” de I.L. Caragiale. Elevii clasei a V-a de la Colegiul

Național „Unirea” sunt încurajați să exprime opinii despre conținutul schiței, făcând apel și la propria experiență
de viață. Ei citesc textul pe roluri, motivându-și alegerea personajului. Se discută în ce măsură citirea pe roluri
a fost expresivă, reținându-se aspectele care pot fi îmbunătățite. Se scot ideile principale și secundare din text;
profesorul le notează la tablă, iar elevii în caiete. Se evidențiază tema textului – familia/proasta educație a co-
piilor în familiile parvenite. Elevii își exprimă opinia cu privire la temă. Este dat un exercițiu - se lucrează pe
echipe de câte patru/cinci elevi (fiecare echipă se ocupă de un anumit „departament”) - care stimulează gândirea
creativă de tipul „Ce-ar fi dacă...”. Ar mai participa și alte personaje la onomastica lui Ionel Popescu? Cine ar
fi acestea? Cum ar evolua acțiunea având și alte personaje? (scenariștii). Cum ar arăta camera/camerele în care
s-ar desfășura petrecerea de Sf. Ion? (scenografii). Ce muzică ar asculta participanții la onomastică? (sunetiștii).
Cum s-ar îmbrăca personajele care participă la acțiune? (designerii vestimentari). Se rescrie textul lui I.L.
Caragiale. Întâi se fac variante individuale, care apoi sunt armoziate într-un singur text de către echipa
scenariștilor. Noul text este dramatizat. (regizorii). Timpul de pregătire al reprezentației este de două săptămâni.
Se lucrează pe echipe. Elevii care nu au rol în piesă, vor forma echipe care se ocupă de decor, vestimentația
personajelor, sunet, regie. Astfel, toți elevii sunt implicați în crearea unui text narativ, care a avut ca punct de
pornire un text narativ literar. Se evidențiază diferențele dintre textul original și textul nou creat, dar și punctele
comune (elementele pe carele are orice text narativ). Toți elevii sunt evaluați și notați, profesorul accentuând
aspectele pozitive ale activității fiecărui elev, dar și aspectele care pot fi ameliorate.

Iată textul nou creat, intitulat „La ziua lui Ionel Popescu”. 
(Sunt doi naratori extratextuali)

RAREŞ: Este o zi rece de iarnă. Naratorul și
soția sa merg la onomastica fiului unui vechi prieten
de familie – Madam Popescu. El îi aduce un compediu
drept cadou, aranjat frumos în cutia unei tablete.
Ajunși la Madam Popescu, naratorul îi înmână cadoul
sărbătoritului. Când a văzut cadoul, Ionel, căci așa îl
cheamă pe micuț, a rupt ambalajul, plin de nerăbdare
văzând cutia tabletei.
Ionel: Mulțumesc foarte mult!
Naratorul: Deschide-l! O să te ajute mult pe viitor.
Ionel a deschis cutia și, când a văzut cartea, o aruncă
pe loc pe foc, spre surprinderea oaspeților veniți la
Madam Popescu. 
La petrecere au venit mulți, mulți invitați și, spre de-
zamagirea lui Ionel, acesta a primit multe cărți. Focul
s-a întețit!
Mama: Ionel, de ce te porți așa de urât?
Ionel: D-aia! Nu îmi plac cărțile, doar știi bine lucrul
ăsta. Bunicooo!
Bunica: Da, mamaie, ce s-a întâmplat?
Ionel: Sper că nu mi-ai adus și tu o carte...
Bunica: De ce, Ionele, chiar nu îți plac cărțile absolut
deloc? În viață este bine să citești cât mai mult...
Ionel: Şi ce? La ce mă vor ajuta cărțile?
Bunica: Cărțile îți dezvoltă vocabularul.
Ionel: Nu mă interesează așa ceva! (Pleacă)
Dintr-o camera se ivește jupâneasa cu o tavă în mână.
Ionel se repede la ea ca un taur, nevrând să-i mai dea
pace.
Jupâneasa: Sari, coconiță, că se răstoarnă tava și se
arde Ionel!
Mama: Astâmpără-te, copile! Vrei să moara mama?
Ionel: Să moară, să moară! Să nu mă mai oblige să ci-
tesc!
Mama: Nu-i frumos, Ionele!
Ionel: Îmi pare rău!
Merge, îi dă un pupic mamei, deși, în gândul său, voia
doar să scape de ea.

După această ceartă, s-au întors la petrecere. După
ce au mâncat aperitivele, Ionel și prietenii veniți la pe-
trecerea sa, s-au dus să se joace cu mingea. De nervi,
Ionel a aruncat cu mingea în bunicul său care a
leșinat.
Bunicul: Au... (Cade, leșinat)
De frică, a leșinat și Ionel. La scurt timp, bunica a
sunat la 112. La fața locului au venit doi paramedici.
Paramedicul 1: Au zis să îl udăm cu puțină apă și totul
va fi bine.
Paramedicul 2: Da! Este o idee foarte bună. Majori-
tatea își revin dacă îi stropești cu puțină apă.
Văzând că cei doi nu se trezesc, paramedicii au decis
să le dea acestora câteva palme.
Paramedic 1: Tot nu s-au trezit! Eu zic să le facem o
perfuzie, ca să își revină!
Paramedic 2: Da! Haide să îi facem prima dată bătrâ-
nului și apoi copilului.
Paramedicii l-au injectat pe bunic și a venit rândul lui
Ionel. Când a văzut seringa, acesta s-a trezit imediat.
Ionel: Mulțumesc pentru că ați vrut să mă ajutați să
îmi revin! Sunt în regulă, nu am pățit nimic. Doar mă
prefăceam. (Paramedicii au început să râdă)
Mama: Mulțumesc că ne-ați ajutat. Vă rog să poftiți
la masă. Este deja prânzul. Ați venit la țanc. 
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A revenit la masă și Ionel și colegii lui. Copiii au primit
pizza.
Prieten 1, 2, 3: Ce bună este pizza!!!
Lui Ionel nu i-a plăcut felia de pizza cu care fusese ser-
vit și nu a mâncat-o.
Ionel: Mamă, ce este cu această felie de pizza?
Uită-te cu atenție și spune-mi!
Madame Popescu se uită atent la felia de pizza. În
timp ce mama sa studia cu atenție felia, Ionel a îm-
pins-o în farfurie. Toți copiii râd.
Mama: Ai noroc că este ziua ta căci, altfel ai fi fost
aspru pedepsit. Haide, pupă-mă să îmi treacă!
După ce au terminat de mâncat, copiii merg la clovnul
angajat de Madame Popescu pentru amuzamentul
invitaților.
Plictisit, Ionel a decis că cel mai bine ar fi să îi tragă
clovnului un șut. 
Clovnul, pe un ton nervos: De ce m-ai lovit? M-a
durut!
Ionel: Să știi că mie nu mi se pare amuzant! (Ionel
scoate limba)
Supărat, clovnul a plecat de la petrecere.
Clovnul: La această casă nu mai vin niciodată! Nu mai
vreau să îl văd pe Ionel în viața mea!
Prietenii 1,2,3: Nu vrei să jucăm jenga?
Ionel: Nu știu ce joc este acesta!
Diana: O să te învățăm noi!
Ionel: Bine!
Copiii au început să așeze piesele, după care i-au ex-
plicat lui Ionel regulile jocului.
Prietenii 1,2,3: Este simplu. Ia fiecare câte un bloc și
îl așează deasupra. Nu ai voie să iei din primele trei
rânduri, iar cel care dărâmă turnul pierde.
Ionel a dărâmat turnul și, nervos, a aruncat toate pie-
sele de la joc pe geam.
Un prieten 1: De ce ai făcut asta?
Ionel: D-aia! Sâc!
Colegii au coborât să caute piesele de la joc. După un
timp unul dintre ei a spus.
Un prieten2: Mai bine haide să ne oprim. Stăm toată
noaptea aici...
Un prieten 3: Să știi că ai dreptate. Haide să mergem
în casă!
Când tatăl lui Ionel a aflat ultima peripeție a fiului său,
s-a dus supărat la Ionel.
Tatăl: De ce te comporți așa măi Ionele?
Ionel: Pentru că așa vreau eu! Sâc! Ce o să-mi faci?
Tatăl: Bine! (Zice sarcastic) Haide jos! Soția naratoru-
lui vrea să îți spună ceva.

Soția naratorului: Dacă ai să te comporți frumos, în-
ainte de a pleca îți voi oferi un cadou deosebit. Să știi
că nu este o carte!
Fratele lui Ionel: Frate!
Ionel: Da?
Fratele lui Ionel: Vrei să ne batem cu săbiile?
Ionel: Desigur, de-abia aștept să te bat!
Au început să se bată dar, din greșeală, copilul jupâ-
nesei a fost lovit cu sabia de fratele lui Ionel.
Fratele lui Ionel: Îmi pare foarte rău! 
Copilul jupânesei: Au, au... doare!
O mătușă: Repede, chemați paramedicii!
Madam Popescu chemă paramedicii, care mâncau.
Aceștia au venit repede și i-au pus un plasture fiului
jupânesei.
O altă mătușă: Mulțumim de ajutor!
Madam Popescu: Mai rămâneți puțin ca să vă recom-
pensăm pentru tot ce ați făcut astăzi pentru noi.
Rămâneți și la tort, vă rugăm!
Paremedic 1,2: Rămânem, rămânem!
Cei doi paramedici le-au arătat copiilor echipamentele
lor de prim ajutor și le-au povestit despre meseria lor.
Bunicul: Ionel?
Ionel: Da, bunicule!
Bunicul: Ești drăguț să mă ajuți să îmi găsesc ochela-
rii?
Ionel: Să știi că sunt pe capul tău.
Bunicul: Mereu uit unde îmi pun ochelarii. Mulțumesc
mult, Ionel!
Fiul jupânesei: Mami?
Jupâneasa: Da, dragule!
Fiul jupânesei: Când vine tortul?
Jupâneasa: Mă duc să o întreb pe Madame Popescu
să văd dacă îl aduc...
Jupâneasa merge să întrebe de tort.
Jupâneasa: Credeți că este momentul potrivut să adu-
cem tortul, Madame Popescu?
Madame Popescu: Cum să nu! Fă bine și adu-l!
Jupâneasa pleacă și într-un minut se întoarce cu un
tort mare de ciocolată.
După ce Ionel a suflat în lumânări, naratorul vine cu
o cutie mică, plată, frumos împachetată.
Naratorul: Poftim, asta este pentru tine. Un cadou din
partea mea și a soției mele.
Ionel, grăbit să deschidă cadoul a văzut un
smartphone.
Naratorul: Acesta este cadoul nostru!
Ionel: Mulțumesc, mulțumesc, este foarte frumos!
Bunica: Să ai mare grijă de el Ionel! Să știi că este
foarte scump!
Tatăl lui Ionel: Vezi ce cadou frumos ți-au luat domnii?
Mulțumește-le!
Ionel: Le-am mulțumit o dată! Mai tacă-ți gura!
Bunicul: Să știi că nu este frumos să vorbești așa cu
tatăl tău.
Ionel nu o ascultă! Toți i-au cântat La mulți ani! lui
Ionel. Ajunși la casele lor, și-au dat seama că, în timp
ce ei cântaseră La mulți ani, Ionel le pusese dulceață
în pantofi.
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„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este
chiar faptul că viața nu este împărțită pe discipline.”  J. Moffett

Proiect interdisciplinar: 
SUNET ŞI CULOARE

Proiectul desfășurat în anul școlar 2016-2017
i-a avut ca parteneri pe elevii și profesorii Colegiului
Național „Unirea”, ai Liceului de Artă „Gh. Tatta-
rescu”, ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
„Elena Doamna”, ai Colegiului Tehnic „Valeriu D.
Cotea” dar și CJRAE și parohia ortodoxă „Sf. Gheor-
ghe Nord” Focșani.

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare
a diferitelor arii disciplinare prin ignorarea limitelor
stricte ale disciplinelor, se caută teme comune pentru
diferite obiecte de studiu cu un ordin de învățare mai
înalt, termen regăsit în limba engleză „higher order
learning objectives”. Capacitățile metacognitive, cum

ar fi luarea deciziilor, rezolvarea de probleme,
învățarea eficientă sunt unele dintre aceste obiective. 

Prin interdisciplinaritate se realizează acțiunea
deschisă dintre competențe sau conținuturi interdepen-
dente din două sau mai multe discipline, ce implică in-
terpenetrarea disciplinelor dezvoltându-se competențe
integrate/ transversale/ cheie/crosscurriculare, apar
transferuri orizontale ale cunoștințelor dintr-o disci-
plină în alta la nivel metodologic și conceptual.

Încurajarea colaborării directe și a schimbului
între specialiști care provin de la discipline diferite,
contribuie la crearea unor comportamente flexibile și
integrate, cu potențial de transfer și adaptare.

Culoarea și sunetul ne-au definit…
Din punct de vedere fizic, culoarea reprezintă

percepţia de către ochi a mai multor frecvenţe de lu-
mină, iar sunetul orice perturbaţie propagată printr-un
mediu material sub forma unei unde. Lăsând la o parte
orice definiţie ştiinţifică, sunetul şi culoarea sunt ca-
racteristici pe care le deţine orice lucru şi care îl face
să se deosebească de celelalte. Sunetul unui instrument
muzical poate fi recunoscut după modul în care acesta
reuşeşte să transpună notele muzicale într-un cântec,
la fel cum şi operele de artă ale unui artist se diferen-
ţiază de alte tablouri prin culorile utilizate pentru a ex-
prima o concepţie, cu o pensulă, pe o bucată de pânză.

Astfel, şi noi, clasa a X-a B a Colegiului Na-
ţional “Unirea”, credem că ne putem distinge prin
Sunet şi culoare. Clubul Sunet şi culoare nu este doar
despre artă cu sensul de a obţine un lucru materializat
prin pictură şi muzică. De cele mai multe ori, auzind
aceste cuvinte, avem tendinţa de a ne gândi strict la
artă, neputând percepe adevăratul principiu pe care noi
dorim să îl promovăm. Însă, odată implicat într-o ase-
menea activitate începi să simţi de fapt ce semnifică
sunetul şi culoarea pentru noi. Clubul nostru inte-
grează aceste două elemente, în sufletul celor din jur,
prin diferite activităţi pe care le desfăşurăm ca o
echipă cu scopul de a oferi culoare multor zâmbete şi
sunet unei voci care doreşte să schimbe o lume în bine,
integrând arta în acest proces. Ochiul are capacitatea
de a percepe peste 2000 de nuanţe, iar acest număr nu
se compară cu multitudinea de sentimente şi emoţii pe
care noi vrem să o stârnim prin sunetul puternic al
vocii acestei activităţi, vocea noastră, a tuturor ce vor
să aducă o schimbare pozitivă în jur. Am debutat prima
dată cu acest cerc de zilele colegiului unde învăţam,
prezentând tuturor celor ce au fost curioşi să afle în ce
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Lidia Dumbravă şi oferind informaţii despre activită-
ţile pe care le derulăm în viitor. Am invitat liceeni şi
profesorii prezenţi să ia parte şi ei dacă sunt încântaţi
de idee, aceasta reuşind să genereze un val de persoane
care au aspirat să se implice împreună cu noi în acti-
vităţile proiectului pe care îl desfăşurăm de-a lungul
celor 4 ani de liceu. Prin Sunet şi culoare dorim să ne
creăm o identitate a noastră care să fie uşor de recu-
noscut datorită unui nume simplu, dar care pune la
punct planuri măreţe, vrând să le dăm motive elevilor
să facă parte din Sunet şi culoare, mai ales că aici sunt
organizate activităţi în care oricine se poate regăsi.

Nici în Şcoala Altfel nu ne-am oprit din a în-
deplini scopurile acestui proiect, pregătind din timp
fiecare lucru ce s-a înfăţişat, împreună cu profesorii ce
ne oferă ajutorul lor. Am decis să realizăm în cadrul
clubului nostru interdisciplinar diferite planuri în care
am invitat să se implice clase ale liceului nostru, dar
şi elevi ale altor instituţii de învăţământ cum ar fi Li-
ceul de arte Gh. Tattarescu, Colegiul tehnic Valeriu D.
Cotea şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Elena Doamna.

Fizica, chimia, biologia, informatica, Limba și
literatura română, limbile străine, geografia, istoria,
psihologia, religia dar şi artele au dat proiectului nos-
tru o nouă înfăţişare, reuşind astfel să integrăm în joc
lucruri interesante a căror elemente centrale sunt su-
netul şi culoarea. Printre activităţile pe care le-am de-
rulat s-a numărat şi o întâlnire în ziua de vineri, 31
martie, coordonată de doamna profesor Cristina Chi-
riac, în care ne-am gândit să punem în evidenţă modul
în care sunetul şi culoarea reuşesc să se contopească
în literatură. Scopul nostru a fost să le oferim adoles-
cenţilor o nouă viziune despre lectură pentru a-i trans-
forma în cititori pasionaţi. Am dorit să le demonstrăm
că lectura reprezintă o adevărată terapie pentru suflet
şi minte care ne poate menţine starea interioară într-
un echilibru perfect. 

Am evidenţiat beneficiile pe care ni le aduce
lectura prin împărţirea în 3 grupe care ne-au arătat fru-
museţea lecturii în moduri în care culoarea şi sunetul
se întrepătrund. Am vrut să avem o discuţie interac-
tivă, purtând un dialog real cu participanţii, discutând
despre aşteptările lor literare, vrând să creăm un de-
mers pentru încurajarea cititului în cadrul proiectului
nostru deoarece cărţile pot aduce sunet şi culoare min-
ţilor şi sufletelor noastre. Este trist că cititul nu mai
stârneşte curiozitatea adolescenţilor de ceva timp, însă
şi mai trist ar fi să nu le dăm motive să înceapă să se
cufunde în lectură, considerând că deja sunt pierduţi,
aceştia merită un impuls pentru a se regăsi.

Prima grupa ce s-a prezentat s-a intitulat Şi
cărţile au sufletul lor şi a urmărit încercarea de a an-
ticipa subiectul unei cărţi prin interpretarea titlului ei,
demonstrând astfel că titlul reprezintă o cheie de lec-
tură către universul cărţilor. De asemenea, aceştia s-
au putut ajuta şi de coperta cărţii, găsind o explicaţie
asupra conţinutului prin analizarea desenului de pe co-
pertă şi a culorilor folosite, explicând rolul nuanţelor
utilizate în desen. Această echipă a simulat un bun
exerciţiu pentru alegerea unei cărţi într-o bibliotecă
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sau librărie, fiind primul pas important în începerea
lecturării. Titlul este ca o carte de vizită pentru cartea
pe a cărei coperte stă, influenţa sa fiind esenţială. 

Cea de-a doua grupă, Sunetul poate avea şi su-
flet, ne-a invitat într-o discuţie relaxantă asemănătoare
uneia dintr-un club de carte în care am vizionat un
video al unui cunoscut critic literar, Dan C. Mihăi-
lescu, care ne vorbeşte prietenos despre avantajele lec-
turii şi aminteşte diferite situaţii în care aceasta a
ajutat. Nu uită să menţioneze că lectura nu ne dezvoltă
doar intelectul, ci şi partea emoţională, amintindu-ne
cât e de important să fim în echilibru cu propriile noas-
tre emoţii şi sentimente. Echipa a lăsat publicul să
pună întrebări şi de asemenea ne-au determinat să ne
gândim la răspunsuri originale pentru întrebările puse
de ei pentru a însufleţi şi mai mult atmosfera.

Întâlnirea noastră s-a încheiat cu vizionarea
unui scurt filmuleţ, marca IX B martie 2017, în care
am ilustrat opera lui Ovid S. Crohmălniceanu, Prima
lecţie de geometrie, printr-o scenetă realizată de grupa
cu numărul 3. Sceneta a însemnat pentru actorii şi re-

gizorii noştri o adevărată provocare, presărată cu multă
muncă, satisfacţie pe măsură, dar şi amintiri de neuitat.
Micile certuri si râsete din cadrul repetiţiilor asidue nu
ne-au oprit din ajungerea la produsul finit, ba chiar ne-
au făcut să fim şi mai uniţi deoarece am ştiut să îmbi-
năm bine munca cu distracţia, mai ales că ne-am
demonstrat atât talentul artistic cât şi regizoral. Rocus,
profesorul de matematică, a primit de la elevii săi
prima lui lecţie de geometrie. Cine s-ar fi putut gândi
că însuşi un profesor va fi învăţat lucruri noi de la ele-
vii săi chiar despre materia pe care o predă? 

Activitatea noastră literară în cadrul acestui
proiect nu se va opri aici, Sunet şi culoarea promiţând
să conceapă şi mai multe activităţi şi să aducă şi mai
multe întâlniri pentru devoratorii de cărţi, dar şi pentru
cei care încă nu s-au lăsat convinşi pentru a le oferi şi
mai multe motive de a crede că lectura reprezintă un
izvor sufletesc care nu poate seca niciodată. Şi dacă
nu poate seca niciodată, câte cărţi ar trebui să citească
un om astfel încât cunoştinţele lui să fie destule? Ade-
vărul este că niciodată nu sunt prea multe.

Proiect „Vibrații”
Elena PREDA (clasa a X-a B)

S-a vorbit foarte mult, la cel mai înalt nivel, al
celor puși să găsească soluții de redresare a
învățământului, despre interdisciplinaritate; chiar mai
mult decât atât, într-o propunere inițială de proiect
unele dintre variantele de programe pentru gimnaziu,
gândite în 2016, conțineau obiecte transcurriculare. Nu
sunt un specialist, sunt doar profesor și părinte, dar
cred că este necesară întâi abordarea separată a diferi-
telor discipline pentru o mai clară definire a obiecti-
velor fiecăreia. Însă nu trebuie neglijată în practica
didactică ideea stimulării gândirii integratoare, prin
propunerea unor teme de meditație transdisciplinare.
În această idee, a extinderii domeniilor de cunoaștere
prin înțelegerea conexiunilor dintre ele, proiectul
“Sunet și culoare” a însumat teme din domenii dis-
tincte, dar care descind de pe teritoriul comun al ex-
presiei lor, perceptibile în lumea fizică. Punctele de
interferență ale fizicii și chimiei, ca domenii de analiză
teoretică, cu sunetul sau culoarea, au fost redescoperite
de tinerii noștri curioși în experimente de laborator
inedite, realizate sub îndrumarea coordonatorului de
proiect, doamna profesor de fizică Lidia Dumbravă și
a doamnei profesor de chimie Lăcrămioara Paraschiv. 

Culoarea și semnificațiile ei dogmatice, pro-
gramul iconografic al bisericii ortodoxe corelat cu
doctrina ortodoxă, au fost subiectul unei prezentări pe
care am susținut-o alături de doamna profesor Dum-
bravă, prezentare care a avut loc în mijlocul uneia din-
tre primitoarele biserici din Focșani, Biserica cu
hramul Sfântul Gheorghe de pe Bulevardul
Independenței. Parcursul Revelației, pornind de la pe-
rioada vetero-testamentară, trecând prin perioada nou-
testamentară, dar și perioada de după Parusie, poate fi
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citit în dispunerea scenelor biblice în funcție de plani-
metria bisericii, dar și de elevație. Ca o firească urmare
a acestei lecții de cunoaștere duhovnicească, a doua zi
am mers cu copiii la Centrul pentru Educație Incluzivă
“Elena Doamna”. A fost un prilej de împărtășire, de
bucurie comună. Așa cum bucurie și împărtășire a fost
și vizita pe care am făcut-o împreună cu elevii noștri
în atelierele Liceului de Artă, încercând să le explicăm
aspectele practice și tehnice ale procesului de creație
plastică.

Adăugându-se acestor activități, expoziția de
grup “Vibrații”, al cărei vernisaj a avut loc la data de
31 martie 2017 în holul central al Colegiului Național
“Unirea”, a reunit lucrări de grafică și pictură realizate
de un număr impresionant de elevi, parte din ei elevi
ai Colegiului Național “Unirea”, parte invitați ai
noștri, elevi ai Liceului de Arte “Gheorghe Tăttărascu”
Focșani, aceștia din urmă aflați sub îndrumarea cole-
gilor mei, Laura și Ștefan Dumitru. Am coordonat
această expoziție împreună cu doamnele profesor
Claudia Iorgu și Lăcrămioara Paraschiv, care m-au
sprijinit în chestiunile legate de logistică. 

Subiectul expoziției a constituit o provocare,
atât pentru realizatorii lucrărilor, cât și pentru vizita-
torii ei, care au încercat să înțeleagă mesajul îmbrăcat
în forme plastice. Unda sonoră sau luminoasă, ecoul
sau reflexia, rezonanța materială, dar și cea spirituală,
emoția, reverberațiile ei, au constituit teritoriile unor
explorări fie îndrăznețe, fie subtile și delicate, întot-
deauna cu rezolvări plastice inedite, izvorâte din
prospețimea tinereții creatorilor. Lumina acelei
dimineți de primăvară, pătrunzând prin ferestrele
dinspre grădină, a fost în perfect sincretism cu imagi-
nile, cu muzica de orgă sau flaut, interpretată de elevii
doamnei profesor de muzică Ana-Maria Rusu. Ora de
lectură, minunata idee a doamnelor profesoare Janet
Popoiu, Maria Zgăbârdici și Maria Lupu, a adăugat
valsul tăcut al cuvintelor, desenând traiectorii în
conștiințele vii ale celor câteva sute de tineri prezenți,
așezați pe trepte sau pe coridoare, citind. Aproape că
vedeai gânduri, aproape că vedeai muzică și că puteai
auzi culori, ființa întreagă se putea așeza într-o orga-
nică sinestezie cu Universul. Simțeai mecanismele
tăcute ale făpturii biologice, desăvârșit create, disimu-
late în acest moment de sublimă reculegere.

Dublând această realitate, discursul fetei mele,
Amira-Amalia Giuclea, elevă în clasa a XII-a F, vor-
bea, în deschiderea vernisajului, despre mecanismele
biologice ale funcționării neuronale, care au la bază ti-
puri diferite de vibrații și despre felul în care ne
conectăm la diferitele realități, în diferitele etape ale
vieții. Învățarea, dar și creativitatea, cele două procese
complementare, sunt consecințele unor mecanisme fi-
ziologice, dar și ale voinței date nouă prin liberul ar-
bitru, lucru care ne dezvăluie încă o dată faptul că
suntem în primul rând ființe spirituale. 

Deopotrivă, arta creată de om este, impregnată
de spiritualitate, o imagine a devenirii omului, a lumii
sale interioare. Pentru o mai clară viziune asupra aces-
tui subiect, redăm mai jos, parțial, discursul Amaliei.

prof. Roliana GIUCLEA
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Amira-Amalia GIUCLEA
absolventă a Colegiului „Unirea”, 

promoția 2017

Viața psihică a omului este susținută prin in-
termediul electricității, al cărei câmp magnetic poate
fi detectat și înregistrat prin plasarea pe scalp a unor
electrozi. La electroencefalogramă obținem informații
despre starea de conștiință a subiectului, reflectată de
frecvența și amplitudinea undelor magnetice înregis-
trate.

Cu cât avansăm spre procese psihice supe-
rioare, cu atât sunt frecvențele mai joase și amplitudi-
nile mai mari. Această progresie este mai vizibilă în
procesarea senzorială, de exemplu la perceperea unei
imagini. În primă instanță, fiecare neuron este ocupat
cu ceva diferit, descărcând impulsuri pentru câte un
pixel din câmpul vizual. La niveluri superioare însă
neuronii nu mai percep puncte separate de diferite
nuanțe de oranj, ci încep sinteze și simplificări succe-
sive la o sferă oranj, o portocală, o citrică, apoi un
fruct. Neuronii ajung la consens și sincronizare, de
aceea variațiile înregistrate în câmpul magnetic devin
din ce în ce mai rare și mai puternice.

În procesele cognitive se poate de asemenea
constata progresia menționată anterior. La acest nivel
însă tiparul electromagnetic nu mai este legat de gra-
dul de procesare senzorială automatizată, inițiat de sti-
muli externi, ci de îndeletniciri complexe în care ne
implicăm în mod liber-consimțit. Spiritul alege să se
angajeze în diferite activitați, inițiind descărcări si mo-
dulând întreaga activitate electrică a creierului. Aici,
treptele de activitate electrică indică starea de
conștiință, obiectul aflat în focarul atenției și operațiile
pe care le efectuăm cu acesta.

Undele Beta (14-30 Hz)
Omul este concentrat, conectat la imediat, im-

plicat în lume. Este atent la ceva anume sau la mai
multe lucruri alternativ. În focarul atenției, descărcările
iau traiectorii multiple și bine definite, ceea ce arată
urmărirea unor stimuli preciși, particulari, fragmen-
tari.

Conștiința se situează în mijlocul labirintului,
de aceea cu greu reușește să coreleze noile informații
cu experiența anterioară cognitvă (înțelegerea e super-
ficială) și afectivă (răspunsul emoțional este redus). În
circuitele neuronale se pot întreprinde multe modifi-
cări mici și localizate, care ne permit să asimilăm în
memoria de lucru noile informații, să operam cu aces-
tea și să le procesăm în mod rațional și algoritmic, con-
formist.

Undele Alfa (8-14 Hz)
Persoana pare absentă, detașându-se de ime-

diat și de lumea trepidantă. Neuronii încep să se sin-
cronizeze, “se-ngână și-și răspund”, așa încât încep să
se realizeze conexiuni neașteptate. Informațiile asimi-
late pe unde cu frecvență înaltă sunt acum asociate cu
emoții puternice, corelate cu idei și imagini sineste-
zice, sunt adâncite în trăire și înțelegere și integrate în
ansamblul coerent al experienței. Operațiile intuitive
sunt vioaie și nu necesită efort de concentrare, reven-
dicând ritmul alfa susținut în mod natural de sistemul
activator talamo-cortical (un pacemaker al creierului).
Aparent, conștiința trasează singură soluțiile și legă-
turile, ridicându-se deasupra hățișului labirintic al
cunoașterii. Ideile sclipitoare se nasc adesea sub ploaia

dușului!
Gândirea copiilor se situează

predominant pe ritmuri alfa, prin con-
lucrarea și consonanța electrică a ce-
lulelor nervoase. De aceea, ei sunt
capabili de o creativitate covârșitoare,
detașând esența din zgomotul vieții și
presimțind legăturile între fenomene.
Conștiința lor este cel mai adesea de-
conectată de realitate, din care preiau
elemente pe care le dezvoltă în lumea
protejată a jocului.

Undele Theta (4-8 Hz)
Omul se desprinde total de

imediat și se integrează în armoniile
universale, ajungând la perceperea ra-
porturilor profunde între sine, ceilalți
și lume. Cortexul își consolidează ca-
racterul de sistem în rețea, neuronii
intră în relație și se descarcă în siner-
gie și consonanță. Prin sunet, culoare
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realitații de care s-a impregnat rețeaua sa corticală la
nivel “macro”, al inconștientului. Operațiile sunt spon-
tane și instinctive, nu necesită cercetare și nici mono-
log interior, ci pătrunderea mută a semnificațiilor, a
texturii și profunzimilor realității. Prin această moda-
litate de cunoaștere, artiștii corelează și unifică toate
aspectele vieții sub clopotul armoniei universale, după
cum spune poetul Ion Barbu: “există undeva, în do-
meniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se în-
tâlneşte cu poezia”.

Undele cerebrale în asimi-
lare și învățare

Pe undele beta survin modifi-
cări locale în conexiunile rețelei ner-
voase, iar pe ritmuri alfa neuronii
comunică și întocmesc o hartă a
conectivităților, putându-se construi
trasee din ce în ce mai complexe, care
se pot activa și mai târziu (memorie
de lungă durată). Pe ritmuri theta se
pot efectua modificări difuze și glo-
bale ale circuitelor corticale, care nu
au o locație specifică și nu pot fi ac-
cesate mai târziu. De aceea nu rămân
multe amintiri din copilaria mică, fi-
indcă gândeam predominant în spec-
trul theta! Acest ritm a fost însă
hotărâtor în învățare și construirea de
ansamblu a sistemului nervos. Corte-
xul prezintă de la naștere o sumedenie de neuroni și
conexiuni nervoase, vor rămâne însă numai cele care
reflectă realitatea și experiența noastră. Astfel se struc-
turează ca oglindire a lumii înconjurătoare (și a voinței
noastre). În copilaria mică, pe unde theta, sunt mode-
late sistemele integratoare ale vieții psihice. Se for-
mează atitudini afective și morale, educația prin
puterea exemplului are efecte maxime, limba maternă
este învățată în mod firesc, fără caiete și explicații gra-
maticale.

Așadar, pe măsură ce scădem frecvențele, plas-
ticitatea scoarței cerebrale sporește. Am fost receptivi
odinioară la educația dată de părinți, dar anumite
activități ne predispun și astăzi la schimbări profunde
și inconștiente, care pătrund până la temeliile
personalității, acționând asupra ființei noastre, asupra
structurii de ansamblu a creierului. Activități cu o ast-
fel forță modelatoare poate ne pot schimba în bine, dar
cel mai adesea aduce cu ele subtile alunecări sau
greșeli strigătoare în care mintea ne este angrenată.

Când ne angajăm în realități virtuale precum
acelea create de televiziune sau jocuri video,
frecvențele electromagnetice ale activitații cerebrale
scad până aproape de theta. Avem senzația de pro-
fundă relaxare și ne lăsăm purtați de fluxul de imagini,
atitudini și fapte ce se desfășoară înaintea ochilor
noștri. Nu contează la ce ne uitam, avem, deplină în-
credere în propriul curaj și discernământ, în propria
tărie de caracter. De fapt, după cum ar arăta un elec-
troencefalograf, caracterul nostru este mai maleabil și
vulnerabil ca oricând, structurile cerebrale macrosco-

pice care s-au format în copilarie devin susceptibile la
reașezare și reeducare. În ritmuri theta, devine permea-
bil inconștientul, în care se înscriu temeri, atracții, ati-
tudini, impulsuri și fapte inexplicabile. Deși omul este
curajos, scenariile horror se imprimă în ființa sa in-
timă, din care, aparent fără legătură, pot lua naștere
mai tarziu spaime nocturne, stări apăsătoare și tenebre
depresive. Chiar dacă a fost învățat să prețuiască mo-

ralitatea, la un nivel care scapă controlului rațional se
înrădăcinează un comportament impulsiv și arogant,
plăcerea de a vedea sau chiar de a săvârși lucruri rele.
Cu toată tăria în convingeri, imboldurile, dorințele și
emoțiile încep să tânjească după alte scopuri. Ritmu-
rile ce coboară către theta sunt pentru mintea adultului
un călcâi al lui Ahile, readucând-o în acea stare copi-
lărească de deschidere și nesfârșită disponibilitate. Ca
un burete, va absorbi și se va impregna cu tot ceea ce
i se transmite prin sugestie, imagine sau cuvânt. De
aceea, este recomandabil să fim selectivi cu realitățile
virtuale în care ne implicăm mintea, cunoscând că, din
punct de vedere neurofiziologic, sunt capabile să ne
restructureze din temelii personalitatea. Să ne oprim o
clipă, să medităm și să nu primim cu încredere orice
se recomandă drept mijloace de relaxare și deconec-
tare din clocotul cotidian.

Undele cerebrale în expresie și creativitate
Scoarța cerebrală se formează asemenea unui

aluat, putând căpăta texturi diferite în funcție de două
aspecte – “compoziția” și “modul de plămădire”.
“Compoziția” ar fi latura înnăscută, care, dacă nu
există influențe disruptive, se formează conform pla-
nului genetic. De pildă, particularitățile funcționale ale
celulelor nervoase determină temperamentul, dând
colorație și dinamică firii unei persoane. Multitudinea
de conexiuni nervoase formate în viața timpurie repre-
zintă tot atâtea potențialități, dar numai “plămădirea”
prin confruntare cu realul își va spune cuvântul dacă
acestea se vor păstra, înmulți sau pierde. Astfel, lumea
se întipărește în structura intimă a rețelei corticale, ast-
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fel încât conectivitățile să fie conforme cu legile logicii
și realității. Acesta se realizează prin crearea de reflexe
condiționate, în esență o rețea de silogisme complex
inerconectate cu conținut cognitiv, afectiv, senzorial și
motor. Astfel, scoarța cerebrală se structurează ca sis-
tem coerent, capabil să găsească ideile.

O particularitate definitorie a cortexului este
supraordonarea conștiinței (“cu știință”), prezența care
ia cunoștință asupra descărcărilor în circuitele ner-
voase. Ea are căderea să dirijeze ușor cursul acestora,
putând uneori susține un efort de voință pentru a le
sustrage determinismului fiziologic căruia îi sunt su-
puse. Astfel putem remodela creierul împotriva unor
reflexe deja bine înrădăcinate, în ciuda experiențelor,
motivațiilor și emoțiilor potrivnice. Dacă am fi com-
plet determinaţi de legile fiziologice, ne-am lăsa con-
strânşi şi purtaţi de toate acestea fără să ne împotrivim.
Totuși, conștiința nu este un simplu martor al vieții psi-
hice, ci o prezență activă ce guvernează activitatea
electrică a cortexului. Prin duhul ce li s-a dat, copiii
lui Adam au parte de bucuria și responsabilitatea libe-
rului arbitru, a unicității, a automodelării și a modelării
lumii ce îi înconjoară.

Conștiința noastră nu are acces, însă, la toate
resursele informatice ale creierului. De pildă, când
lovim o minge de tenis, nu avem nicio idee despre
complexitatea formulelor matematice prin care acesta
a calculat traiectoria la sosire și plecare a mingii, pen-
tru că, dintr-o răsucire de mână, să o redirecționăm

către ținta potrivită. Procesele complexe din fundal nu
ne sunt descoperite decât în planul supus conștiinței,
când slăbim frâiele, lăsând frecvențele electromagne-
tice să scadă. Atunci se petrec cele mai multe ciocniri
de idei și se înfiripă asocieri spontane și uimitoare.
Asistăm la un paradox – creierul e mai inteligent decât
suntem noi înșine, în deplinătatea conștienței...

Atunci, unde ne este meritul dacă am venit cu
o idee sclipitoare? Acesta nu constă în faptul că am
generat-o, ci că am dat creierului material pe care să
îl proceseze în acea stare specială de conștiență
(incubație). Altfel spus, că am făcut efortul să învățăm.
E adevărat, internetul ne poate furniza oricând
informații, dar nu o să genereze niciodată idei noi și
ingenioase pe baza lor. De exemplu, Google nu ne va
spune niciodată că se poate înțelege ciclul cardiac prin
recitarea unui ritm de dans kathak – pentru aceasta tre-
buie să înveți dans și biologie. Mai mult decât atât,
învățarea este modul de a structura creierul încă de
când eram mici copii, prin experiența și educația afec-
tivă, morală, lingvistică și intelectuală. Toate acestea
conturează cine vom fi – cum vom gândi, vorbi, glumi,
ce vom simți, cum ne vom comporta și vom reacționa,
dacă vom depăși obstacolele vieții găsind soluțiile cele
mai potrivite. Așadar, meritul pentru creativitate nu re-
zidă decât în efortul de voință, de a lucra la noi înșine
deîndată ce conștientizăm această necesitate, căutând
să asimilăm ceea ce este bun și frumos.

DIDACTICA

grafica: Ștefan Gherghel

grafica: Alexandra Daniela Nica
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Concursul internațional  
“Iranian Geometry Olimpiad”

septembrie, 2017
Ariton Adrian Nicolae, clasa a VIII-a

premiul I, medalie de aur
Ariton Alexandru Constantin, clasa a VIII-a 

premiul I, medalie de aur

Concursul “Speranțe”, Comănești
aprilie, 2017

Ariton Alexandru Constantin, clasa a VII-a premiul II
Ariton Adrian Nicolae, clasa a VII-a  premiul III
Neagu Andrei, clasa a V-a – mențiune
Ignat Tudor, clasa a V-a – mențiune
Pavel Ștefan, clasa a V-a – mențiune
Negoiță Lorena, clasa a V-a – mențiune

Concursul “V. Vâlcovici”, Brăila
mai, 2017

Matișan Răzvan, clasa a X-a – premiul I
Mircea Andra, clasa a X-a – premiul II
Mohonea Iulian, clasa a VII-a – premiul III
Gurău Dragoș, clasa a VI-a – mențiune
Brutaru Bogdan, clasa a VI-a – mențiune
Pilă Alexandru, clasa a VII-a – mențiune
Chelmuș Alexandru, clasa a VIII-a – mențiune
Răcoșanu Diana, clasa a VII-a – mențiune
Preda Carla, clasa a VII-a – mențiune
Nedelcu Alexandru, clasa a IX-a – mențiune
Băcioiu Mihnea, clasa a IX-a – mențiune

Concursul “Euclid”, Focșani
iunie, 2017

Negoiță Lorena, clasa a V-a – mențiune

Concursul “Danube Mathematical Competition”
Călărași, octombrie, 2017

Ariton Adrian Nicolae, clasa a VIII-a – mențiune
Ariton Alexandru Constantin, clasa a VIII-a 
medalie de bronz

Concursul “Christian Calude”, Galați
octombrie, 2017

Ariton Adrian Nicolae, clasa a VIII-a premiul I
Ariton Alexandru Constantin, clasa a VIII-a premiul II
Stancu Andreea, clasa a V-a – mențiune
Dumitru Adriana, clasa a V-a – mențiune
Ștefan Ioana, clasa a V-a – mențiune
Ignat Tudor, clasa a VI-a – mențiune
Pavel Ștefan, clasa a VI-a – mențiune
Petruc Matei, clasa a VI-a – mențiune
Jitea Andra, clasa a VI-a – mențiune
Neagu Andrei, clasa a VI-a – mențiune

Concursul “L. Panaitopol”, București 
noiembrie, 2017

Ariton Alexandru Constantin, clasa a VIII-a mențiune 
Ariton Adrian Nicolae, clasa a VIII-a mențiune
Mircea Andra, clasa a XI-a – mențiune

Concursul “Stelele Matematicii”, București
decembrie, 2017

Ariton Alexandru Constantin clasa a VIII-a mențiune
Ariton Adrian Nicolae clasa a VIII-a medalie de bronz

Concursul “Lumina Math”
decembrie, 2017

Năstase Darian, clasa a V-a – premiul I
Stancu Andreea, clasa a V-a – premiul III
Șimon Cristian, clasa a V-a – premiul III
Păun David, clasa a V-a – premiul III
Taranciuc Tudor, clasa a V-a – mențiune
Lalu Maria, clasa a V-a – mențiune
Manea Bogdan, clasa a V-a – mențiune
Buciu Cosmin, clasa a VII-a – mențiune

Adrian Nicolae și
Alexandru Constantin Ariton
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în anul şcolar 2016-2017 
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Premiul I
Vulpoiu Codrin Teodor - IX - Olimpiada națională de limba și literatura germană

Ariton Adrian Nicolae - VII - Olimpiada națională de matematică

Premiul II
Ghidiu Codrin - IX - Olimpiada națională de limba și literatura germană

Premiul III
Iancu Alexandra - XI - Olimpiada națională de limba și literatura latină

Dima Alina Elena - X - Olimpiada națională de limba și literatura germană
Jitea Dragoș Elian - X - Olimpiada națională de geografie

Mențiuni
Goia Emil - X - Olimpiada națională de limba și literatura italiană

Ariton Alexandru Constantin - VII - Olimpiada națională de matematică
Necula Ana Maria - X - Olimpiada națională de chimie

Chiriac Elena Larisa - XI - Olimpiada națională de biologie
Botezatu Mihai - XII - Olimpiada națională de biologie

Medalii
Ariton Adrian Nicolae - VII - medalie de aur - Olimpiada națională de matematică

Ariton Alexandru Constantin - VII - medalie de aur - Olimpiada națională de matematică
Matișan Răzvan Andrei - X - medalie de bronz - Olimpiada națională de matematică

Mircea Andra Elena - X - medalie de bronz - Olimpiada națională de matematică
Gherghel Ştefan Ciprian - VI - medalie de bronz - Olimpiada națională de fizică

Micu Alexandru - IX - medalie de bronz - Olimpiada națională de fizică
Burdușa Petru Robert - IX - medalie de bronz - Olimpiada națională de informatică

Ifrimenco Alexandru Daniel - XI - medalie de bronz - Olimpiada națională de informatică
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Premii speciale
Grigore Diana - X - Olimpiada națională de limba și literatura română

Vulpe Cezar Andrei - VII - Olimpiada națională de fizică
Anghel Andrei Stelian - IX - Olimpiada națională de geografie

Lupu Andreea - XII - Olimpiada națională de geografie

Concursuri naționale
Drăgan Eduard Nicolae - VI - premiul I - Concursul Național - 

Mica olimpiadă de geografie „TERRAˮ
Preda David Ştefan - VI - premiul I - Concursul Național - 

Mica olimpiadă de geografie „TERRAˮ
Ariton Alexandru Constantin - VII - premiul II - Concursul Național - 

Mica olimpiadă de geografie „TERRAˮ
Dărmănescu Vlad Gabriel - XI - premiul II - Concursul de Matematică

Aplicată „A. Haimoviciˮ
Ursu-Balaci Daniel - X - premiul II - Concursul Național InfoEducație
Duca George Theodor - IX - premiul III - Concursul de Matematică

Aplicată „A. Haimoviciˮ
Vancea Cosmin Răzvan - XI - premiul III - Concursul Național AcadNet

Ariton Adrian Nicolae - VII – mențiune - Concursul Național - 
Mica olimpiadă de geografie „TERRAˮ

Topoliceanu Irina - VII - mențiune specială - Concursul Național 
„Raluca Rîpanˮ
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promoţiei 2013-2017
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Premiul catedrei de limba și literatura română 
“Ion Diaconu”

Andreea Guriță - XII G – 
acordat de prof. Crina Capotă

Premiul catedrei de geografie “Simion Mehedinți”
Andreea Lupu – XII D – 

acordat de prof. Octavian Dragomir
Premiul catedrei de chimie “Gheorghe Longinescu”

Alexandru Iosif Pavel – XII E – 
acordat de prof. Angela Sîrbu

Premiul catedrei de istorie “Carmen Atarcicov”
Ioana Ruxandra Dobre – XII F – 

acordat de prof. Adrian Atarcicov
Premiul catedrei de biologie “Carol Nagler”

Mihai Botezatu – XII E – 
acordat de prof. Corina Ciucu

Premiul catedrei de de limba și literatura italiană
“Leon Kalustian”

Elena Puică – XII F – 
acordat de prof. Crenguța Stanciu

Premiul catedrei de limba și literatura germană 
“Dimitrie Papadopol”

Răzvan Gabriel Fudulică – XII A – 
acordat de prof. Laura Pogan

Premiul catedrei de fizică “Liviu Librescu”
Valerică Mădălin Spoială – XII D – 

acordat de prof. Sorin Bodaș
Premiul catedrei de limba și literatura latină 

“Iulian Ştefănescu”
Amira Amalia Giuclea – XII F – 
acordat de prof. Elena Soare

Premiul catedrei de informatică “Tudor Leu”
Roxana Bențea – XII B – 

acordat de prof. Liliana Colin
Premiul catedrei de TIC “Anghel Saligny”

Maria Teodora Petric – XII C – 
acordat de prof. Liliana Neșu

Premiul Revistei Noastre “Petrache Dima”
Adelina Cristiana Bălan – XII F – 

acordat de prof. Tiberiu Dima
Premiul “Duiliu Zamfirescu”

pentru implicarea în proiecte DEBATE
Ioana Ruxandra Dobre – XII F – 

acordat de prof. Maria Zgăbârdici
Premiul pentru implicarea în activități teatrale 

“Mihail Steriade”
Măriuca Serena Bosnea – XII F – 

acordat de dl. Sorin Francu
Premiul pentru implicarea în activități teatrale

“Emanoil Petruț”
Teodora Tudose – XII F – 

acordat de dl. Sorin Francu
Premiul pentru implicarea în activități teatrale 

“Cornel Coman”
Elena Călinoiu – XII F – 

acordat de dl. Sorin Francu
Premiul special „Educație permanentă”
Cosmina Cătălina Gheorghiță – XII B – 

acordat de prof. Cornel Noană
Premiul “Ion Larian Postolache” pentru 
implicarea în activitățile extrașcolare

Maria Claudia Ciolan – XII C – 
acordat de prof. Angela Sîrbu

Premiul catedrei de educație fizică și sport 
“Zigmund Lupu”

Elena Şerban – XII G – 
acordat de prof. Carmen Grosu

Şefa Promoției 2013-2017
Amira Amalia Giuclea – XII F –
acordat de prof. Cornel Noană
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Povestea unui premiu

REDACȚIA

În ultimii 10 ani „Revista noastră” a primit mai multe premii decât în toată istoria ei.
Toate ne-au bucurat, dar istoria celui obținut în 2017 a fost absolut memorabilă. 

Al cincisprezecelea premiu din ultimul deceniu – premiul I la „Concursul revistelor
școlare Aproape de voi” - Medgidia 2017, ediția a VI-a. – a venit într-un mod neobișnuit și plin
de tâlc: profesorul de franceză de la Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir din Constanța,
Mădălin-Teodor Roșioru, excelent traducător, membru al Uniunii Scriitorilor, fiind invitat de
onoare al doamnei profesoare Claudia Lepădatu în cadrul concursului de traduceri de poezie
„Irina Mavrodin” și, primind ca toți oaspeții de seamă ai Colegiului „Revista noastră”, a decis,
impresionat fiind de calitatea excepțională a materialelor scrise și a graficii, că trebuie să ducă
personal publicația noastră la concursul unde și domnia sa participa cu publicația școlii sale.
Gestul acesta este impresionant prin altruism, eleganță, putere de a aprecia valoarea și, în
sine, este un premiu deosebit pentru care îi mulțumim. 

Fie ca anul 2018 să ne aducă încă o poveste tot atât de frumoasă!
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În spatele camerei de filmat
Alexandra CHIPĂILĂ 

clasa a XI-a F

Un pas în urma serafimilor
prezintă o poveste autobiografică a regizorului Daniel
Sandu despre adolescenţa sa trăită într-un seminar teo-
logic românesc. Povestea urmăreşte experienţa lui
Gabriel (jucat de Ştefan Iancu), un adolescent care do-
reşte să se facă preot, însă odată întrat în sistem se lo-
veşte de nişte principii pe care biserica nu numai că
nu le promovează, dar le respinge cu fermitate. Acesta
alături de prietenii săi învață că minciuna, furtul, ma-
nipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să
și le însușească pentru a rezista în seminar. Însă la un
moment dat sistemul corupt şi abuziv este întrerupt de
iniţiativa curajoasă a lui Gabriel de a schimba ceva.
Filmul durează 150 de minute, iar turnarea acestuia
s-a desfăşurat la finele lui 2015, începutul lui 2016.

A fost proiectat în premieră pe 22 septembrie
2017, iar în Focşani a apărut pe 23 septembrie, eveni-
ment la care au participat şi regizorul Daniel Sandu şi
actorii Cristian Bota şi Ştefan Iancu. Acesta din urmă
s-a remarcat prin jocul său actoricesc, ce a întrecut aş-
teptările, având în vedere experienţa în lumea cinema-
tografică şi rolul important pe care l-a avut în film. De
asemenea multe scene, au fost filmate chiar în Focşani,
la Colegiul Naţional “Unirea”. Deşi e pentru prima
dată când apare într-un film artistic de lung metraj, de
talie națională, liceul nostru face o figură foarte fru-
moasă şi se remarcă prin arhitectura impresionantă şi
atmosfera specială pe care o oferă filmului. Și nu în
ultimul rând, filmul s-a bucurat atât de actori
importanți în cinematografia românească precum Vlad
Ivanov, cât și de figuranți neexperimentați, chiar elevi
ai Colegiului Național “Unirea”.

Ștefan Iancu
interpretul principal din „Un pas în

urma serafimilor” a absolvit Colegiul Național
Bilingv „George Coșbuc” din București. Ur-
mează în prezent cursurile facultății UNATC. A
intrat prima dată în contact cu lumea teatrului
în clasa a IX-a când a făcut parte din trupa de
teatru a liceului: „Brainstorming”. Şi-a început
cariera cinematografică la 4 ani printr-o figu-
rație într-un film cu Keira Knightley. La 8 ani
joacă în „The Half Life of Timofey Berezin”, rol
urmat de altele, în filme precum „Nașa”, „Kyra
Kyralina”, „Amintiri din Epoca de Aur”, „Wal-
king with the Enemy”, dar și în nenumărate re-
clame. 

Anul 2017 îi aduce rolul principal în fil-
mul „Un pas în urma serafimilor”, pelicula
aducând o premieră în viața frumoasei clădiri
a colegiului nostru care devine loc de
desfășurarea acțiunii într-o ficțiune cinemato-
grafică.
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REVISTEITănărul actor a avut amabilitatea să ne răs-
pundă la câteva întrebări:

Reporter: Descrie în câteva cuvinte cum a în-
ceput cariera ta de actor și unde te situezi în momen-
tul de față pe scara succesului.

Ştefan Iancu: Cariera mea de actor a început
undeva pe la patru ani când mama m-a înscris la o di-
rectoare de casting. Vărul meu făcuse figurație spe-
cială într-un film, iar mătușa mea s-a gândit că n-ar fi
rău să îi spună și mamei. Nici n-au trecut bine două
luni că am fost chemat la un casting. Trei luni mai târ-
ziu împărțeam platoul cu o fată foarte frumoasă, cam
de 16 ani, care în pauzele dintre scene făcea temele
la geografie. Abia târziu am aflat că numele ei era
Keira Knightley.

În ceea ce privește succesul..., ca să folosesc o
vorbă din popor, „mai e mult până departe”. Eu nu
m-aș numi actor încă. Poate actor în devenire. Actor
a fost Brando. Actor este Johnny Depp. Mai e până
acolo.

Reporter: Spune-ne de ce crezi că regizorul
Daniel Sandu a ales Colegiul Național “Unirea” ca
locație principală a filmului.

Ştefan Iancu: Din ce am înțeles de la el, nu i
s-a permis să filmeze în anumite locații pe care și le
dorea, a început proiectul și cumva, după ce s-a lărgit
aria de căutări, a dat de Colegiul Național “Unirea”. A
fost o întâmplare surprinzătoare și după ce l-a văzut
mai bine s-a hotărât că este potrivit. Abia acum pot
spune și eu că așa este. Săptămâna trecută am fost în
Roman, chiar la seminarul adevărat unde a învățat
Daniel și pot să admit faptul că nu putea să găsească
un liceu mai asemănător.

Reporter: Cum ți s-a părut orașul? Cum te-ai
simțit? Te-a impresionat ceva anume?

Ştefan Iancu: Încă de când am venit, toată
lumea a fost foarte primitoare. Am reușit să învăț re-
pede drumurile cele mai importante. M-am și plimbat

destul de mult, ce-i drept. Dat fiind faptul că oamenii
au fost foarte drăguți încă de la început mi-a dat o
stare de bine și mă simțeam în largul meu atât pe pla-
touri, cât și când mă plimbam seara prin oraș. Foarte
rar mi se întâmplă asta. Dacă ar fi să stau acum să mă
gândesc, Focșani-ul intră în top trei orașe preferate. 

Reporter: Ce dificultăți ai întâmpinat pe par-
cursul filmărilor?

Ştefan Iancu: Oboseala cred că a fost princi-
pala problemă. Eram obișnuit cu filmările, dar nicio-
dată nu avusesem parte de așa un nivel de muncă.
Mai ales că nici eu nu îmi făceam viața prea ușoară
stând până târziu cu băieții. Eh, a meritat, ce-i drept.

Reporter: Care a fost starea generală de spi-
rit? Ai simțit vreodată că faci sacrificii pentru acest
rol?

Ştefan Iancu: Cred că atât pentru mine, cât și
pentru ceilalți băieți, a fost o combinație între o stare
foarte bună și liberă și una de seriozitate. Știam că e
un proiect greu și că trebuie să dăm tot ce-i mai bun,
dar asta nu ne-a împiedicat vreodată să nu ne simțim
bine. Nu cred că am simțit asta vreodată. A trebuit,
totuși, să renunț la un alt rol, mai mic, din cauza pro-
gramului filmărilor. 

Reporter: Ce impresie ți-a lăsat faptul că
multe cadre din film au fost filmate în timpul orelor
de curs?

Ştefan Iancu: Păi, dat fiind faptul că timpul nu
era chiar aliatul nostru, ne-am fi făcut o misiune im-
posibilă dacă alegeam să filmăm doar după program
sau în weekend. Așa că... mă așteptam să văd elevi
prin școală și totul să se desfășoare, în limita
posibilităților, normal.

Reporter: Ce sentimente te-au încercat în mo-
mentul în care ai văzut pentru prima dată Colegiul
Național “Unirea”?

fotografiile articolului: www.imdb.com
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Ştefan Iancu: Mi s-a părut foarte foarte mare.

Și foarte echilibrat construit. În București cred că doar
câteva licee se ridică la nivelul colegiului vostru (aici
vorbesc de mărime a clădirii). E un colegiu foarte fru-
mos și mi se pare că are ceva dintr-un American
highschool, așa cum le vezi în filme.

Reporter: Ce amintiri de povestit ai de pe pla-
tourile de filmare?

Ştefan Iancu: E o listă foarte lungă. Nu cred că
aș avea loc să le enumăr pe toate aici, așa că am să
mă rezum la cea care îmi vine acum în minte. Pentru
scena cu urmărirea am alergat în total în jur de 12 km.
Asta de undeva de la 22 până pe la 5 dimineața, dacă
îmi aduc aminte cum trebuie. E o amintire memora-
bilă în ideea în care m-am surprins pe mine cu
condiția mea fizică și cu faptul că nu am leșinat în tim-
pul unei duble. A fost, într-adevăr, o seară interesantă.
Cred că am dormit două zile după. Ba nu, greșesc, că
la două zile deja filmam altundeva.

Reporter: Dacă te-ai confrunta cu o situație
asemănătoare cu cea a personajului principal din Un
pas în urma serafimilor - Gabriel - în realitate, ai
acționa ca el? Ai încerca să schimbi ceva sau te-ar des-
curaja faptul că sistemul ți-a înșelat așteptările?

Ştefan Iancu: Da, cu siguranță. Poate chiar mai
rău. Printre lucrurile pe care nu le suport e nedrepta-
tea, mai ales la un nivel precum învățământul. În mo-
mentul în care o persoană, încredințată cu o anumită
putere și un anumit grad de decizie, abuzează, în ab-
solut orice context, mi se pare că trebuie acționat într-
un fel sau altul. Și aici nu mă mai refer strict la liceu și
la învățământ. Dacă nu faci ceva în legătură cu pro-
blema respectivă atunci când apare, riști să te com-
placi într-o situație care nu numai că nu se va mai
schimba, dar se va și agrava. Deci da, cu siguranță aș
acționa cumva.

Reporter: Cum a fost să lucrezi cu Vlad Ivanov,
unul din actorii pe care îi apreciezi?

Ştefan Iancu: Chiar de dinainte să-l cunosc, îl
consideram pe Vlad Ivanov unul dintre cei mai buni
actori români. Cred c-am să rămân mereu în minte cu
rolul pe care l-a făcut în 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile
(2007). O parte din mine s-a bucurat nespus că avea
să joace alături de el, dar o parte din mine era cumva
speriată, reticentă în ceea ce privește asta. Și nu pen-
tru că nu mi-aș fi dorit, ci pentru că știam, deoarece
citisem scenariul, că sunt multe scene în care urma să
fiu doar eu și Vlad Ivanov. Adică știam că o să fie soli-
citant, și voiam să mă ridic la un anumit nivel în ochii
lui. Toată frica s-a dus odată ce l-am cunoscut. Este un

om minunat, și pentru mine, profesionalismul în per-
soană. M-a ajutat enorm la fiecare scenă și s-a com-
portat ca un adevărat coleg cu mine, atât în fața, cât
și în spatele camerelor de filmat. Nu m-a tratat vreo-
dată cu superioritate și asta m-a ajutat și pe mine în
scenele cu el.

Reporter: Transmite un mesaj pentru uniristii
care au vizionat filmul.

Ştefan Iancu: Cel mai important pentru mine
atunci când am început acest proiect a fost să reușesc
cumva să construiesc un personaj care să facă parte
dintr-un film care poate să aibă, într-un fel sau altul,
un efect asupra oamenilor. Dacă ați intrat la film cu o
anumită stare, gândindu-vă “aoleu, am test la bio
mâine și eu merg la film” și cumva, când ați ieșit, nu
numai că nu ați regretat că ați fost, dar v-a plăcut, iar
între timp ați uitat și de testul la bio, atunci eu cred
că scopul a fost atins. Să vă gândiți la asta mereu când
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mergeți la filme: dacă alea două ore au reușit să îmi
schimbe cumva starea de spirit.

Reporter: S-a luat un calcul o continuare a
acestuia?

Ştefan Iancu: Toată lumea întreabă. Deocam-
dată nu. Din ce am vorbit cu Daniel era destul de
prompt în ceea ce a spus și are dreptate, și anume că
filmul e de sine stătător, nu-i trebuie o continuare. Și
totuși, după ce a fost întrebat de atâtea ori dacă
cumva urmează și o continuare, cred că s-a pus cumva
pe gânduri și Daniel. Acum nu știu, o să vedem. Eu mi-
aș dori. Dacă se poate, să se facă câte s-au făcut și
Harry Potter.

Reporter: Descrie pe scurt ce a însemnat
această experiență pentru tine și ce ai învățat cel mai
important.

Ştefan Iancu: La început nu am știut cum să
etichetez toată experiența. A fost ceva copleșitor și
din anumite puncte de vedere încă este. Faptul că am
ajuns să cunosc niște oameni cu care am experimen-
tat atâtea lucruri și pe care îi sun și cu care îmi
împărtășesc probleme chiar și acum, după atâta timp,
mi se pare minunat.
Am învățat în primul rând cât de important e să îți
alegi echipa potrivită atunci când începi un astfel de
proiect. În al doilea rând, mi-am dat seama de anu-
mite lucruri cu privire la mine, uitându-mă acum în-
apoi și analizând toată experiența. Și aici nu mă refer
strict la nivelul filmului. Probabil că o să mă ajute pe
viitor toată experiența. Asta cu siguranță, dacă stau
mai bine să mă gândesc.
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Anghel Andrei 10C
Apetrei Paula Cristina 10E
Apostu Catalin 11G
Apostu Lorena Adina 10F
Arbanas Gabriela 9E
Ardeleanu Ana Maria 10G
Argeseanu Andreea Izabela 9D
Baciu Andreea 10F
Badiu Roberta 10B
Balan Elena Madalina 10F
Bilcan Veronica 9E
Bocancea Dragos 9A
Bogdaneanu Alexandra 9B
Bogoi Andreea 11G
Boldeanu Ana 10A
Buca Miruna Elena 9E
Budeanu Beatrice 10D
Buleandra Andreea 9D
Burlacu Irina 11F
Burlugeanu Maria Alexandra 10E
Buruiana Cosmina Bianca 9A
Cazacu Teodor 10D
Cernica Sergiu 9C
Chelmus Alexandru 9C
Chipaila Alexandra 11F
Chirita Alexandra 10C
Cioaric Robert 11G
Ciocan Mihai 10B
Ciochina Mirela Andreea 9A
Ciorascu Ioana 11F

Cirneleaga Iustin 9B
Cirnu Alessia 9D
Ciuta Nicoleta Valentina 10G
Coarca Razvan 10A
Colan Andreea Ramona 11F
Constantin Alexandra 10C
Cristea Andreea 11F
Cristea Elena Alexandra 11F
Crucianu Gabriela 9B
Deaconu Daria 10F
Diaconu Marian 11G
Donie Marius Gabriel 11G
Dospinoiu Rares 7
Dragomir Ioana 9A
Dulgheriu Beatrice 10D
Dumitrache Dora 10D
Dumitrache Razvan 10A
Dumitrascu Cristina 11F
Dumitrescu Andreea 9C
Fistoc Rares 9B
Galateanu Alexia Stefania 9C
Gaure Ana-Maria 10D
Gheorghe Monica 10C
Gheorghita Alexandra 9B
Gheorghita Cosmina 9A
Gheorghita Luminita 10E
Gherghel Stefan 7
Gherman Andreea Camelia 9A
Ghimpu Monica 10A
Ghidiu Codrin 10D
Gisculescu Cristian 11G
Gogonel Florin Nicolae 9F
Grigoras Teodora 9C
Herciu Denis 10B
Hotoi Raluca 11F

Hrubaru Carmen 11G
Ignatescu Mihai 10D
Ilie David 10A
Ion Sandra Alexandra 11F
Ionascu Iustina 10E
Isac Denisa Maria 11G
Ivan Liviu Andrei 9D
Latcan Alexandra 9D
Lazar Adelina 9D
Lefter David 9E
Lera Delia 9E
Lupu Alexa 10A
Manaila Irina 9B
Manea Teodora 10E
Manolache Alex 10A
Manolache Stefania 11G
Manole George 10A
Marian Alina 9F
Marinescu Elena 9D
Mazilu Monica Maria 11G
Melinte Andreea Daniela 11F
Mereuta Corina 11F
Micu Andrei laurentiu 11G
Mihail Elena Raluca 10D
Minea Marina 10D
Mocanca Elena 11F
Mocanu Ana 9B
Mocanu Andrada Denisa 9A
Mocanu Corina Elena 9C
Morarescu Beatrice 9E
Munteanu Emilia Elena 11F
Murgu Beatrice 11F
Nastase Diana 10E
Nastase Irina 10E
Neacsu Anamaria 11C

Neagoe Cristian 11G
Neata Dragos 10B
Necula Ciprian 9F
Nedelcu Adela 7
Negulescu Alexandra 9D
Nica Alexandra 10B
Nica Andreea Iulia 9A
Novetschi Vlad 10B
Olteanu Andreea 9B
Oncioiu Mirela 10A
Onofrei Adelina 9F
Oprea Simona 10F
Orita Robert 6
Paizan Maria 9F
Palade Georgiana 10F
Paraschiv Clarisa 10C
Perisan Isabelle 10B
Petroi Larisa 10C
Ploscaru Alexandru 9A
Popa Alexandra 9A
Postolache Cristina 10C
Preda Elena 10B
Preda Maria 9C
Prescornitoiu Raluca 9F
Racoviteanu Beatrice 9A
Radu Alina Teodora 9E
Radu Bianca 11G
Raducan Elena 11F
Rata Andreea 9B
Roibu Marinela 9E
Rosca Crina 9D
Rosu Ana Maria 10D
Rotaru Andreea 11F
Rusen Rares 9C
Sacrieriu Nicolae 10 D 
Saghin Felicia 10C

Saracil Dragos 10B
Scaunas Stefania 10E
Serea Amalia 10E
Simerea Brindusa 9B
Simulescu Vlad 9B
Sirbu Alexandra 9
Staicu Diana 9C
Stanca Iulia 10E
Stanciu Mihaela 11G
Stratula Alice 10A
Susu Marius Dorin 10B
Tanase Bianca Elena 9A
Tau Andreea Raluca 9A
Temelie Bogdan 10D
Teodorescu Ioan 9C
Tigareanu Malina 10B
Tirhoaca Alina 10E
Tirila Andreea 11F
Tirtan George 9B
Todica Maria 10F
Todirascu Sebastian 10B
Tumurica Luminita 10C
Turcu Andreea 9E
Turcu Dumitru 10D
Ungureanu Denisa 9D
Valeserianu Andrei 10D
Vasile Sara 9D
Vasilescu Daria 9E
Vasiliu Cristian 7
Virlan Maria Miruna 11F
Visan Bogdan 9E
Vlad Andra 10A
Voineag Lorena 9B
Vranceanu Bianca 11F
Zaharia Andreea 11G
Zalaru Madalina Luiza 9A
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