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ARGUMENT

Cum ne atingem menirea de ființe libere, determinați și delimitați
fiind de zestrea genetică, de mediul în care trăim, de interconexiuni de tot
felul, cenzurați de timpul finit și ireversibil, de cutume, legi, principii
sociale, morale, religioase?
Când suntem liberi? Când ne trăim fără limite libertatea sau când ne
străduim să extragem din ea valori eterne ale apartenenței ca patriotism,
morală, credință?
Cum explicăm faptul că unii oameni au găsit libertatea în cele mai
groaznice închisori și torturi, iar alții, deși au toate darurile ei, zi de zi se
simt mai devitalizați de spaimele unor carcere invizibile?
Există libertate în afara toleranței, principialității și a drepturilor
omului?
A fi liber este o artă, un har sau un rezultat al unui profil de luptător?
Numărul de față beneficiază de multiple definiții ale acestei valori
fundamentale din partea unor personalități din România, dar și din alte
țări, oameni care vorbesc despre ea, luptă pentru ea, unii ne gestionează
acest drept inalienabil făcându-ne legi, alții învață noile generații despre
ce înseamnă a fi liberi, unii au dăruit timpul și energia lor pentru a ușura
viața unor dezmoșteniți ai sorții, alții îi fac pe oameni să se simtă liberi
prin arta lor: sunt activiști, scriitori, oameni ai Bisericii, profesori, artiști,
politicieni.
Le mulțumim tuturor pentru că au avut amabilitatea de a răspunde
la provocarea noastră.
Sperăm să găsiți în acest număr ceva din înțelepciunea de a vă
bucura de libertate, de a face și pe alții fericiți prin fructele libertății voastre și de a învăța să faceți din ea o construcție durabilă.

prof. Daniela Plăiașu

ESEU

Bianca VRÂNCEANU

O viziune asupra
libertății

Oare increatul deţine puterea libertății de a lupta cu propriile gânduri, de a iubi, de a bea din cupa gnoseologică, de a explora inconștientul, de a fi un esprit rêveur, de a-și aminti fărâme din trecut, de a trăi sau de
a se exprima în afara și înlăuntrul ființei?

L

uptă identitară! Adesea mă întreb cine sunt și niciodată nu găsesc un răspuns concludent. Să fie
libertatea de a gândi o capcană a propriilor mele incertitudini? Gândurile se duelează, se amestecă, se întrepătrund până când acestea dispar în neant. În zadar încerc să mă zbat și să aflu care este sălașul ființei mele,
pentru că adevărul este pretutindeni și nicăieri. El capătă nuanțe criptice ce se pot descifra doar prin...

I

ubire! O trăire supraindividuală care poate propulsa omul către sfera idealității sau care o poate
arunca în mrejele abisale ale solitudinii. Dragostea este acel coup de foudre ce descătușează ființa, oferindu-i
libertatea de a gusta din cuminecătura universului. Iubirea începe printr-o căutare perpetuă a celuilalt,
printr-o descoperire inopinată a unui alter-ego, prin care e posibilă refacerea mitului androgin. Întinarea sufletului cu praf de iubire neîmplinită produce la nivelul conștiinței individuale o...

B

eție de simțuri! Un amalgam al afectelor care provoacă metamorfozarea, în timp ce emoția câştigă
teren în fața rațiunii. Controlul trăirilor devine atât de greu, încât eliberarea lor din temnița verosimilului pare
inevitabilă. Toate simțurile levitează către labirintul cunoașterii, devorând lacom ultimul strop de libertate
dintr-un trup firav...

E

cou! Se mai aude doar un ecou mut, neinteligibil și rece din acel corp plăpând. Sunetul nedefinit
provoacă o atmosferă angoasantă, un tumult lăuntric ce conduce către revelaţia Sinelui. Atingerea nearticulată
a undelor timbrale creează o stare generală de ambiguizare în care concretul se abstractizează și trezește demonii
inconștientului...

R

everie! Strivesc răsăritul în palme și din el curg raze de vis putred, umezit de câteva lacrimi rătăcitoare. Lumea devine iluzorie, un trup translucid însetat de concretețe. Cum poate supraviețui ființa în acest
topos proiectiv al minții? Uneori e mai facil să te înfrupți din miez de vis albastru, decât să fii prizonier al cotidianului. Realitatea îmi conturează stări contradictorii, o frică îmi guvernează fiecare gând.

T

eamă de înfrângere! Lupta interioară a Ego-ului cu Sinele continuă cu înverşunare, identitatea primară vrând cu ardoare să iasă de sub tutela fricii. Întâmpin o multitudine de ziduri în încercarea mea timidă de
a face posibilă aneantizarea conflictului. Totuși, mă pierd printre siluetele spaimelor trecute, simt o durere
înțepătoare și-mi creşte o pereche de...
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A

ripi! Zbor copleșit de un joc absurd al existenței. Fiecare se înalță spre o sferă a propriilor idealuri.
Ne ascundem aripile instinctiv pentru a nu ieși din cercul convențional al ontologiei. Propulsarea individuală
spre atingerea idealității este obturată de vicisitudinea temporală.

T

imp bivalent! Un duel concepțional între Cronos și Kairos, între întuneric și lumină, negru și alb,
moarte și viață. Timpul fugitiv, efemer, înfometat de trupuri vii împotriva unui timp armonic, sculptural, sustenabil, protejat de pronia cerească. Și, în definitiv, care va fi biruitorul? Cine va gusta din seva timpurie a
cunoașterii absolute? Tot ceea ce știu este că arta capătă valențe canonice în fața cronosului ambiguu.

E

u. Doar Eu și poezia. Libertate însetată de logos!

Ești un vis în cădere,
zbori peste o lume
de suflete încătușate
în temnița păcatului.
Tu nu ai nimic,
în afară de libertatea
unui univers lunatic,
hipnotizat prin reverie.
Ești un gând rătăcitor,
din care aș vrea
să mă înfrupt avid,
până la măduva volniciei.
grafica: Denisa Paula Saragea

Libertatea, pentru mine, înseamnă
cel mai mult libertatea de
conștiință.

Regizor de televiziune și autoare română, cunoscută publicului
din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii”
de la TVR, începând cu anul 1991.

REVISTA NOASTRĂ nr. 51/52

Lucia Hossu - LONGIN

3

ȘAH – Intensități ale
jocului și libertatea
de a alege

ESEU

Elena MOCANCA

Jucându-vă, vă părăsiți sinele, iar în abandonul
treptat, ingenuu, descendent, cunoașteți ascensiunea
libertății căreia vă dedați și cu al cărei zbor căderea vi
se împletește. Glorios vă întoarceți. Glorios urcați.
Glorios vă metamorfozați și deveniți joc, prin joc, în
joc – unde sunteți liber. După ce vă prindeți de lumea
senină a jocului, pentru un moment, în fluxul zilei,
toate se opresc. Îngheață și razele de lumină și bătăile
inimii. Simțiți răcoarea zilei. E devreme încă, și nu
puteți abandona toate presupunerile în favoarea unei
prime mișcări pe care vă voi provoca să o faceți. Dar,
odată citite regulile, odată executată această primă
mișcare, jocul începe. Fără reveniri. Vă rog să așterneți
o tablă de șah și să o împodobiți. Eu voi juca cu negru.

Reguli:
Regula 1. Pionii sunt eliminați. Ireversibilitatea
vieții se scurge către un final fix, iar nu către redobândire, ceea ce, prin avansarea pionilor până la ultima
linie accesibilă, devine posibilă. Piesele pierdute se întâmplă să rămână, fără acești izbăvitori, pierdute.
Regula 2. Voi deschide jocul. Și vă voi aștepta,
frământată de gândul victoriei, mutarea.
Regula 3. Fiecare piesă din setul meu trage
după sine, deopotrivă însuflețită și decepționată, un
atribut al libertății prin care realitatea fisurează viața.
Cu mine vă veți juca, iar cu ele veți lupta. Le veți pune
în balanță, le veți suprapune tiparului propriei
existențe și vă veți regândi libertatea.
Regula 4. În regia proprie, piesele se supun
câte unei mutări. Deschid acest joc tocmai pentru ca
dumneata să-l termini singur.
Regula 5. Un Șah Mat pe care mi-l veți adresa
în final... victoria se va înălța, de fapt, asupra adevăratului oponent, libertatea.

Motivația intrinsecă (partea dreaptă a tablei de
șah pentru mine)
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grafica: Gabriela Porumb

Regina: Fericirea - Întâlnirea Îngerului uman
cu Agonia Universală
Regina mea se va deplasa trei spații în față, tocmai
pentru a se detașa de totul pieselor, iar mai apoi, de cel
al sinelui.
„Mergi într-un loc liniștit și jefuiește-ți toate
percepțiile, apoi fură toate stelele și planetele de pe cer
și dizolvă-le în pântecele neantului, spațiul atotcuprinzător al naturii minții!” Conform călugărului tibetan a
cărui învățătură am citat-o, libertatea nu este ceea ce
alimentează mintea cu putere, ci tocmai puterea sa.
Astfel că libertatea devine un joc al sinelui, un joc ușor
de dominat, un joc prin care ajungem suveranii propriilor vieți. Confruntarea cu realitatea este simplificată și nefiltrată tocmai datorită acestui „jaf de
percepții”. Prin asimilare, percepțiilor li se alătură
situații, ființe și emoții, iar eliberarea pe care ne-o
dorim ne cere să ne detașăm de ele, scopul nostru fiind
să facem doar bine, independent de energia din exterior. Abandonăm atașamentul, reușim să traversăm
situații fără a le regreta sfârșitul sau începutul, evităm
suferința și conștientizăm ușurința cu care se dezvoltă
anumite acte de bunătate. La acest nivel, construit prin
meditație și lecții pe care ni le predăm singuri în
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dorința de a ne descoperi, întâlnim iluminarea, stadiu
în care nu ne ignorăm niciun gând, dar îl eliberăm
odată cu respirația fără a-i atribui vreun sentiment. În
lipsa constrângerii afective, dobândim abilitatea de a
face bine continuu, dar și o nouă perspectivă asupra
situațiilor stresante. Simultan, intervine, prin concentrare a energiei asupra
creșterii conștiinței de sine,
reducerea sentimentelor negative. Suntem cuprinși de
valențele celeste ale binelui,
nu în absența suferinței, ci în
transfigurarea ei. Ceea ce neam cerut interferează cu ceea
ce suntem – libertatea alături
de natura umană - și dobândim fericirea. Exersăm pentru
a fi fericiți. Suntem fericiți.
Sau nu... Dumneata ai atâta
fericire pentru o mutare de
trei spații?
Nebunul: Remușcare,
Presiune, Ură, Automatism În dragostea pentru Divinitate
Nebunul se va mișca un
singur spațiu spre dreapta. Nu
poate mai mult. Nu înaintează
pentru că se încurcă în regrete
și disperări.
Și să nu vedem decât binele... Asta ne cere fericirea. Așa ne eliberăm. Nu dorim nimic, nu așteptăm
nimic, dar, vai, cât dorim, cât așteptăm. Și cât ne gândim. La răsplata de acum sau de după, la teama care
ne îngenunchează în fața divinității, la karma.
Consecințele faptelor se acutizează doar când derivă
dintr-o pedeapsă, percepută drept necaz, remușcarea
gravitează în jurul rezultatului și nu al acțiunii
declanșatoare, presiunea răpește lacrimile, iar ura
stăpânește și ultimele lumini ale sufletului. Automat,
din revoltă și impuls, învinovățim responsabilul pentru
armonia universală, confundându-L, fără a ști că răspundem de propriile universuri. Forma binelui coborât
din înălțimile sale este maltratată la acest nivel până
la stadiul de preț. Ni-l asumăm și-l plătim, așteptând
achiziția. Ea se apropie de noi subtil, întârzie ori nu
cunoaște nicicând această existență, ba chiar se preschimbă în ceva ce ne nemulțumește, iar asta se traduce
prin furia pe care o îndreptăm spre exterior. Ca
vinovați, nu ne găsim pentru că nu ne căutăm așa, ci
doar ca persecutați. Iar rugăciunilor li se adaugă un
vechi „De ce, Doamne?”, când El ne pune aceeași în-

LIBERTATE

trebare. „Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va
urgisi”, dar a noastră este căci binele făcut e bine oricum, chiar dacă al iubirii simple, intereselor sau
așteptărilor. Nu? -Nu! Dacă am acționa fără frică de
Cel ce ne-ar putea pedepsi, fără tensiunea iertării Sale
implorate, fără gândul recompensei și al judecății din

grafica: Ana Maria Ardeleanu

repausul existențial, toate în sensul binelui, atunci am
fi liberi. Dacă am înțelege imaginea divinității așa cum
se arată cunoscând mai mult dragostea decât teama,
am fi liberi. Dacă nu I-am acorda ura și vinovăția, ci
le-am purta asupra noastră spre limpezire și pace, am
fi liberi. Nebunul meu nu e liber, nu merge mai mult
de un spațiu, nu își înțelege conștiința și în niciun caz
nu o înțelege în raport cu Domnul său. Nebunul dumitale cât de departe poate să ajungă?
Calul: În decadență - Virtutea eșecului impus
Calul va înainta un spațiu, apoi va coti la stânga
încă două pentru că ascensiunea sa este frântă, dar la
fel de strălucită.
Suferința pe care o poartă nebunul, cea
neînțeleasă, netransmisă, împilată, începutul frustrării,
disperării și încătușării morale își preface gustul amar,
pentru că ea însăși se preschimbă. Devine ostenitoarea
încercare a eșecului care ne instruiește simțul victoriei,
ne izbește egoul și ne scaldă în tensiunea exterioară
știind că la final vom fi inițiați în această cursă. Faptele
noastre urmăresc fluxul normal, iar scopul principal al
acțiunilor, căutărilor, străduințelor și chiar și al vieții

Dacă ai puterea să privești în urmă și să
tratezi totul cu umor, atunci ești un om
liber.
Doina POPESCU-BRĂILA
Profesor de matematică, jurnalist, pilot,
scriitor şi blogger.
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este frumoasă ca o zi proaspătă
de primăvară. Are ochi argiloși,
puțin crestați de câte o linie
care începe ca un fir de iarbă
mult prea proaspăt și se
desăvârșește într-un rid simplu.
I se coboară vântul treaptă cu
treaptă pe firele de păr și adierile își numără pașii, deși sunt
oarbe, pentru că nu-și doresc să
coboare o treaptă în plus astfel
încât să-și vândă veșniciile căderii. Dar nimic nu fascinează
mai mult decât silueta gigantică a Lumii care se întinde
până sub soare, ba chiar,
uneori, când își pictează buzele
arzânde într-un zâmbet de orice
fel, dar nu decent, și puțin chicotit, și își repoziționează capul
oblic, îl acoperă. Magnificul
Lumi, Libertatea Lumii... spre
care Tura merge drept pentru ai cunoaște sublimul. Tura dugrafica: Denisa Paula Saragea
mitale e liberă să descopere
Lumea?
este succesul, elementul care poate înfrunta rafina- Motivația extrinsecă (partea stângă a tablei de șah penmentul morții. Într-adevăr, victoria este libertate, dar tru mine)
victoria are atâtea forme... Iar ceea ce ne eliberează de
Regele: Absolutul
povara și tensiunile sale este ceea ce ne învață să pierRegele va ocupa primul spațiu din stânga sa, dar
dem. Dobândind această virtute, scăpăm din capcanele toate mișcările sale sunt egale pentru că prin el păsociale și poate chiar ale sinelui și înțelegem superio- trunde Absolutul, iar Absolutul este ubicuu.
ritatea celuilalt, superioritate prin care se proiectează
Lumea poate fi descoperită, însă Absolutul? „Înambiția, dorința și puterea. Rezultatul din planul se- cercăm escaladarea absolutului cu rucsacul ticsit de
cund se supune muncii noastre, iar imaginea sa au- absurd.” (- Vasile Ghica). Când, de fapt, noi suntem
gustă se ridică deasupra jocului damnat cu eșecul, prin absurdul, dar în Absolut urcăm și coborâm, liberi, incare întâlnim suferința izbăvitoare, și cu succesul, prin dependent de orice condiție sau relație, căutând un
care surprindem libertatea. Deși urma un alt curs, eli- punct 0, un punct de echilibru. Absolutul ne-ar famiberat de regrete și decepții, calul meu a ajuns în spatele liariza cu desăvârșirea, infinitul și idealul, dar ofereginei. Cu o nouă mișcare ar putea să sosească în pro- rindu-ne totalul libertății ne-ar pierde, treptat, din
xima sa vecinătate. Calul dumitale galopează liber? brațele-i lungi, cosmice, iar noi am cădea, tragic, înUnde a ajuns?
apoi în ceea ce cunoaștem, percepem și putem
Tura: Gloria Ascensiunii spre Lume - După înțelege, chiar și parțial. Fără atracția începutului, fără
Diviziune
nevoia de a reorganiza haosul universal, de altfel, și
Tura va înainta, pe calea sa, până în fața pionului fără capacitatea de a o face, amețiți de hipnoticul fardumitale, îi va asimila existența, o va cerceta, va în- mec primitiv, căutăm să distrugem obsesia
cerca integrarea, dar nu va ataca.
imperfecțiunii prin aderarea la Absolut. Integrați, deReiau întrebarea: Unde a ajuns? Mai bine: Unde venim conștienți de existență, de misterul propriu, de
am ajuns? Spre ce ne îndreptăm? -Spre tot! Dorim as- sensurile vieții, de realitate și excesul de esență al
censiunea. Iar ea ne dorește pe noi. Dar spre Lume nu lumii, iar astfel, dulceața trăirii s-ar scurge în lecții
putem decât să zburăm pentru că zborul este marca ab- aspre de știință și etică. Ne luptăm cu nevoia de a
solută a libertății, iar Lumea, destinația sa cea mai cunoaște - „Să ajungi a fi în stare să trăiești și să mori
gravă și variată. Zborul este lin, iar noi, mult prea di- numai cu adevărul tău este o mare cruzime” (- Lucian
ficili, prea încărcați de emoții, frici, amintiri, succese Blaga) – dar limita ne salvează de libertatea pe care
și înfrângeri. Ca să atingem libertatea lumii, libertatea nu o putem controla. Pregătirea insuficientă în raport
zborului spre orizontul cel mai îndepărtat, ne fragmen- cu Absolutul și descoperirea sa se traduce sub cheia
tăm și plecăm doar cu ce nu ne face vulnerabili. Așa autodistrugerii. Nu rezistăm pornirii Absolutului, chiar
ne prezentăm în fața lumii, o înfruntăm din perspectiva dacă vrem să cunoaștem pentru a ne elibera curajului, nu a urii, o înțelegem și o transformăm într- „Cunoașterea... e libertate, așa cum ignoranța e sclaunul dintre nucleii noștri. Odată integrată și integrați, vie” (- Confucius). Deși tensiunea dintre Absolut și om
ne armonizăm și devenim liberi să cunoaștem mai descrește, intensitatea sa actuală nu permite Regelui
mult decât taina sinelui, putem cunoaște Lumea care decât o mișcare de un spațiu. Regele de Alb este pre-
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gătit să cunoască libertatea în sensul său cel mai larg,
absolut? Cred că nu...
Nebunul: Criza existențială - sau cum ajungem
să credem că nu suntem liberi
Nebunul se îndreaptă spre stânga trei spații, până
în marginea tablei de șah, unde, în fața unui sfârșit reparabil, ia cunoștință de adevăratele probleme ale
existenței, își regândește sistemul de valori și își reorganizează modul de trai.
Cunoaștem parțial și Lumea și Absolutul, iar în fața
lor ne transformăm, evoluăm, despicăm ansamblul
cromatic al indivizilor pe care îi cunoaștem și împrumutăm culorile în care găsim luciul, le întindem pe
propria pânza și abia apoi observăm că am greșit ori
că pânza e murdară. Integrați în totalitate în Absolut,
nu ne-am mai fi gătit propriul sistem de valori cu
aspirații de remediere pentru că deja am fi fost și avut
tot. Nu suntem - iar criza se manifestă atunci când începem să decădem, atunci când puterea de a urmări un
scop precis dispare sau atunci când aprecierea valorică
a vieții are valențe negative. Libertatea de a trăi se prelinge pe obrazul armoniei care plânge. Suntem
încătușați de propria viață care pare sfârșită și nu întru
moarte. Proiecțiile viitorului se sting. Însă, după ce libertatea a smuls atâta emoție, într-o anumită măsură,
acum, cere rațiune, cere să alegem rațional, cere să ne
dezvoltăm propriile raționamente existențiale care să
faciliteze urmarea acestui sens. Așa cum, dacă Nebunul s-ar întoarce cu fața, ar observa ce drum lung îl
așteaptă în continuare... Nebunul dumitale este liber
să judece și să aleagă?

Calul: Identitatea capturată. Suflul pierdut. În
oglindă
Calul va înainta 2 spații, apoi va face un pas la
dreapta, astfel încât să ajungă în fața Regelui său, privindu-l ca în oglindă, încercând să-și deslușească identitatea și să afle cine este.
Liber să judec și să aleg... Deci judec și aleg, dar
din perspectiva cui? Cine sunt? Ne cioplim confuz
după caracterele întâlnite, ne ridicăm pentru a atinge
înălțimile altora, ne uităm. Iar în trezire plângem. Și
disperăm. Pentru că nu ne recunoaștem ori nu ne
cunoaștem deloc. Ne introspectăm? Atât de rar, iar așa
suferim, din frica de a ne deschide în fața noastră, mult
prea închiși de exterior. Ne-am apărat prea mult și prea
intens, iar pacea interioară se stinge treptat,
așternându-se pe iubirile nepăzite, pe timpul de a cărui
cădere ne plângem, pe sinele abandonat. Suntem liberi
să fim noi? Să fugim! Din furie și frustrări, în galop,
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și să poposim în fața oglinzii. Să ne întrebăm, să cercetăm, să descoperim, să știm, să fim. Eu cine sunt?
Pe cine văd? Dar piesa dumitale?
Tura: „A fi” înapoi în Absolut.
Tura, cu o mutare la dreapta, va ajunge lângă Rege.
Atracția Absolutului este prea puternică.
Suflet pentru sine, trup pentru Lume și energie pentru Absolut – acesta este un tot, om. Lupta pentru „a
fi” se încheie ușor. Posedăm existența și toate atributele sale. Ea este lumina, iar noi o conducem. Ea este
Absolutul nostru, iar noi îl conducem. Ea este libertatea, iar noi o conducem. Libertatea de a fi... Am să întreb acum, pentru ultima dată, de piesa dumitale.
Înțelegând libertatea existenței, simțindu-i fericirea,
unde a ajuns?

Am să sper că veți juca, vă veți ferici după
fiecare mutare și veți striga Șah Mat, pentru ca așa să
vă aud și să înțeleg că v-ați eliberat sufletul...

grafica: Mădălina Cristian

În mintea mea, faptul că pot crea
ce vreau și doar imaginația mi-e limita,
simt că-mi oferă o libertate greu de
egalat.
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Tematica Revistei pentru anul Centenarului mi
s-a părut o alegere extrem de interesantă, chiar captivantă. Apoi, încercând să pun ordine în idei, am avut
un sentiment de teamă, sau, mai bine spus de frustrare.
În meseria mea de bibliotecară la Biblioteca Națională
din Ierusalim am posibilitatea să văd, să citesc sau
doar să răsfoiesc nenumărate cărți și publicații din
toată lumea, inclusiv din România. Subiectul Libertăţii
a preocupat filosofi, scriitori, poeţi, oameni de litere
din toate timpurile, începând cu Platon şi Socrate,
Spinoza, Sartre, Eugen Ionescu, şi continuând cu scriitori şi filosofi din generaţia de astăzi. Este un subiect
inepuizabil întrucât dorinţa de libertate este inepuizabilă. Şi aici apare sentimentul de frustrare: oare ce pot
eu să mai adaug? Şi totuşi! Am recitit revistele pe care
le am acasă, cu atenţie şi interes. A fost pentru mine o
nouă ocazie de a cunoaşte, de a întâlni noile generaţii
de elevi şi de absolvenţi ai liceului. Cei născuţi, crescuţi şi educaţi în libertate; în libertatea de gândire, de
exprimare, de cunoaştere. Sunt deştepţi, sunt cultivaţi,
au deschidere, au orizont. Cu toată modestia caracteristică generaţiei mele, eu cred că noi am fost o pro-
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Absolventă a Liceului “Unirea” - promoția 1962

moţie bună. Dar generaţia de astăzi, aşa cum am cunoscut-o prin intermediul Revistei, ne depăşeşte. Şi
constat acest lucru cu bucurie şi satisfacţie pentru că
aşa trebuie să fie! Lumea lor s-a schimbat, lumea lor
este deschisă şi liberă în faţa lor, ei au acces la o cantitate enormă de informaţie cu uşurinţă, cu o simplă
apăsare pe buton. În eseurile lor ei citează pe Sartre,
pe Emil Cioran, Nicolae Iorga, Mircea Eliade, Kafka
etc.
Noi, promoţia 1962, nici nu visam! Eu sper că
tinerii uniriști ştiu să aprecieze libertatea de gândire în
care trăiesc şi le urez succes în menţinerea libertăţii!
Nu este o misiune uşoară, nu este de la sine înţeles, ca
de altfel nicăieri în lume. Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Centenarul României, am urmărit cu interes dezbateri, interpretări şi disensiuni din cadrul societăţii
româneşti. Presupun că şi după 29 de ani, trecerea de
la regim dictatorial la democraţie este un proces anevoios şi îndelungat. Biblioteca Naţională din Ierusalim
a achiziţionat de curând cartea filosofului Andrei
Cornea intitulată „Miracolul: despre neverosimila
făptură a libertăţii”, Bucureşti, Humanitas, 2014. Este
o carte excelentă, care tratează fragilitatea libertăţii,
cu multe exemple din realitatea politică actuală în
lume. Autorul considera libertatea drept ceva neverosimil, mai curând un miracol, viziunea sa fiind deloc
optimistă. Citat: „Oamenii s-au născut mai degrabă
în lanțuri, nimic nu dovedeşte că cei mai mulţi ar dori
să scape de ele... nimic nu ne garantează că după un
episod al eliberării, nu urmează unul al căderii într-o
formă mai dură, mai cinică sau mai subtilă a sclaviei”.
În viziunea lui Cornea, libertatea provoacă un sentiment de teama întrucât ea înseamnă risc, incertitudine
şi alegeri nu tocmai uşoare. Cartea se încheie cu o poveste splendidă în care Dumnezeu după ce a confecţionat Omul în ziua a şasea, a ordonat îngerilor să-i
împartă timpul vieţii clipă de clipă. Împărţirea a inclus
o treime pentru somn, jumătate pentru muncă, un sfert
pentru hrană, etc, etc. După fiecare atribuţie, Omul îi
mulţumeşte lui Dumnezeu. La sfârşit se constată că
din greşeală i-a rămas Omului o miime din viaţa neocupată de nimic. Dumnezeu îi spune că pentru
aceasta miime de libertate rămasă lui şi urmaşilor săi
pe veci din greşeală nici nu trebuie să mulţumească.
Dar Omul îi răspunde lui Dumnezeu: „Ba mulţumesc
şi pentru ea”.
Cuvântul Libertate provine din latină LIBERTAS, zeiţa romană care avea câteva temple la Roma
dedicate ei precum şi o mică statuie aflată în Forum
Romanum. Zeiţa Libertăţii a inspirat simboluri moderne, cea mai renumită fiind Statuia Libertăţii din
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New York. Definiţia modernă a libertăţii este dreptul de a acţiona fără constrângere, dreptul la gândire proprie, la
exprimare, la opinie, conform propriei
conştiinţe. În mitologia romană LIBER
era zeul vinului, al fertilităţii şi al libertăţii. În fiecare an, se ţinea la Roma festivalul Liberalia, când orice om inclusiv
sclavii aveau dreptul la libera exprimare. Interesant este că în latină, cuvântul Liber mai are un sens şi anume carte.
Se poate deduce că un om care are carte
este un om liber (în gândire, în acţiune).
Condiţia mea umană este de apartenenţă la două culturi, la două limbi, la
două mentalităţi. Această dualitate devenită parte din natura mea, mă determină să menţionez că în limba ebraică
există trei cuvinte diferite, sinonime
pentru libertate.
HOFESH - HERUT - DROR.
Fiecare se foloseşte în alt mod, în altă situaţie, dar cu
acelaşi înţeles. În ebraică biblică Hofesh însemna eliberarea sclavilor. În timpurile biblice sclavul putea fi
ţinut în robie șapte ani, în anul al şaptelea trebuia eliberat printr-un ceremonial ţinut la o anumită zi din an.
În ebraică modernă Hofesh înseamnă vacanță, timp
liber inclusiv vacanța şcolară. Dar se mai foloseşte şi
pentru libertate de gândire, libertate de exprimare. În
ebraică biblică, Herut semnifică eliberarea prizonierilor. În ebraica modernă înseamnă libertate în sensul
clasic al cuvântului. Iar Dror este nume de pasăre. Este
o pasăre mică de culoare maro-gri originară din Africa,
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ce cântă în stare de libertate. Pasărea Dror este menţionată în Vechiul Testament unde mai simbolizează şi
lipsa de prefăcătorie, lipsa de plagiat. Cuvântul dror
astăzi este folosit ca un atribut, ca metaforă, este poetic
ca pasărea cerului liberă. Dror mai simbolizează şi
speranţă, optimism, libertate deplină, imaginaţie, creativitate şi mişcare. Se foloseşte pentru „a da frâu liber
imaginaţiei, gândirii”. Este preferatul meu.
Voi încheia cu tradiţionala urare La mulţi ani
România cu ocazia Centenarului şi urări de mult
succes în continuare Liceului “Unirea”!

Pentru unii oameni, libertatea de a alege e foarte greu de
dus și unii nici nu sunt pregătiți. Trebuie să ai umanitate, să
respecți drepturile celorlalți de a alege, să ai puterea să înțelegi
că libertatea ta de a alege este la fel de importantă ca a celuilalt. Nu cred că oricine se poate bucura cu adevărat de libertatea de a alege. Iar efectele secundare sunt că alții aleg în locul tău și se
manifestă sub diverse forme: depresie, frustrări, agresivitate.
Avem o libertate de exprimare foarte mare, doar că o înțelegem
greșit. Mulți te înjură și spun că e libertate de exprimare. Nu e chiar așa.
Unde e dreptul meu la demnitate?
Copilului meu i-am spus întotdeauna să se gândească la faptele lui
și la consecințe, că e direct responsabil pentru ce face. Că a luat o notă
proastă, că a ridicat tonul, că s-a certat cu cineva, că s-a despărțit de
iubită – peste orice se poate trece prin rațiune, să învețe din orice face,
chiar și greșit, și să nu aștepte să i le rezolve altcineva.
E nevoie de educație, de cultură, de civism, și acasă, și la școală. Să
nu le mai spunem mereu copiilor “n-ai voie”, “ai grijă”, “să nu faci aia”,
ci să-i învățăm pe copii să gândească de unii
singuri, să greșească singuri, să se responsabilizeze.
Așa ajungi să te bucuri cu adevărat că
ai libertatea de a alege și să te bucuri că și
ceilalți o au.
Ziaristă, deputat, fost consilier prezidențial și
purtător de cuvânt al Președintelui României.
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Libertate și liber arbitru

În cadrul acestui eseu, îmi propun să abordez,
fără a anticipa vreo soluţie sau măcar posibilitatea
existenţei uneia, problematica filosofică a libertăţii şi
liberului arbitru, în sens metafizic. Voi încerca să lămuresc o serie de aspecte generale ale problemei, reţinând, totodată, că filosofia autentică este lipsită de
obligaţii şi de prejudecăţi.
Pentru a asigura expunerii mele rigurozitatea
necesară, voi urma, în cadrul eseului meu, următorul
plan, abordând o serie de aspecte ce se succed gradual,
logic şi psihologic. Mai întâi, voi circumscrie problematica antemenţionată, prin definirea conceptelor fundamentale şi evidenţierea a două probleme care s-au
individualizat de-a lungul timpului, în special în tradiţia filosofică occidentală. Ulterior, voi prezenta şi
analiza succint o serie de modele teoretice de soluţionare a problematicii, prin adoptarea unei perspective
comparativ-critice. În încheiere, voi elabora o reflecţie
personală asupra libertăţii, prin reliefarea importanţei
problematicii în context actual.
Problematica filosofică a liberului arbitru îşi
originează complexitatea în caracterul său ambivalent:
pe de o parte, aceasta se instituie într-o interogaţie asupra funcţionării universului; pe de altă parte, aceasta
este şi o problemă privind natura umană, întrucât, de
regulă, despre libertate şi liber arbitru se poate discuta
doar în cazul omului. Mai mult, libertatea nu poate fi
înţeleasă decât prin raportarea la conceptele conexe de
constrângere (necesitate) şi responsabilitate.
În sens general, prin „liber arbitru” se înţelege
capacitatea omului de a distinge între mai multe opţiuni posibile şi de a opta pentru una dintre acestea,
prin manifestarea propriei voinţe. Responsabilitatea
este corelatul libertăţii şi presupune că agentul care
optează suportă consecinţele opţiunii sale. Omul este
liber dacă şi numai dacă este responsabil şi este responsabil dacă şi numai dacă este liber. Din punct de
vedere filosofic (spre deosebire de perspectiva cotidiană sau politică), dacă omul este liber, atunci acesta
nu se poate sustrage responsabilităţii; aceasta decurge
în mod necesar din libertate.
Prin „necesitate” se înţelege ceea ce este invariabil, obligatoriu, a cărui existenţă sau manifestare
este incontingentă, ceva ce este şi nu poate fi altfel.
Prima problemă pe care o am în vedere este de
ordin metafizic şi este cu atât mai actuală, cu cât ştiinţele naturii au cunoscut un avânt deosebit, începând
cu secolul al XIX-lea. În genere, ştiinţele naturii (fizica, chimia, astronomia, biologia etc.) pretind că pot
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oferi modele exacte ale funcţionării Universului, teoretizând comportamentul acestuia prin intermediul legilor fizicii (având în vedere că ştiinţele precum
biologia, chimia şi astronomia sunt doar aplicaţii ale
fizicii la o arie restrânsă şi specializată de studiu), care
au un caracter universal şi necesar, cel puţin în cadrul
Universului în care ne aflăm. De aici ar decurge că
toate fenomenele şi procesele (de la cele cosmice la
cele sociale şi psihologice) sunt ordonate cauzal şi se
supun unor legi obiective şi imuabile.
Însuşi comportamentul uman ar putea fi redus
la influenţa hormonilor şi a reacţiilor chimice din creier asupra manifestărilor noastre. În acest context, se
mai poate afirma despre om, parte componentă a sistemului natural, a cărui conştiinţă este strâns corelată
cu propria corporalitate, că dispune de liber arbitru?
Sunt acţiunile şi deciziile sale determinate de complexele reacţii chimice petrecute în natură şi în jurul său?
O astfel de poziţie filosofică, ce susţine că geneza şi desfăşurarea proceselor din natură (şi, implicit,
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din societate şi conştiinţă) sunt ordonate cauzal, fiind
guvernate de necesitate, se numeşte determinism naturalist sau fizicalist (spre deosebire de determinismul
divin, care susţine că Universul este guvernat de
voinţa divină). Această perspectivă este dintre cele mai
vechi, cu toate că, la origini, determinismul nu era
decât o teorie privind funcţionarea Universului, care
nu avansa până la analiza implicaţiilor asupra liberului
arbitru. Printre primii reprezentanţi se numără
Democrit din Abdera, contemporan al lui Socrate. Mai
târziu, Epicur va încerca o conciliere între determinism
şi manifestarea liberului arbitru, fiind completat de
continuatorul său latin, Titus Lucretius Caro. În epoca
modernă, ca reprezentant al determinismului naturalist
se remarcă matematicianul Pierre Laplace.

Cea de-a doua problemă pe care o propun spre
discuţie este mai curând de natură gnoseologică şi decurge din prima. Aceasta poate fi exprimată astfel:
„Din perspectivă deterministă, dacă am cunoaşte în
amănunt toate legile care guvernează Universul, precum şi condiţiile iniţiale de desfăşurare a unui fenomen, am putea prezice cu exactitate cum vor evolua
evenimentele?” Această problemă este cunoscută sub
numele de „problema predicţiilor deterministice”.
Aparent, premisele determinismului ar permite astfel
de predicţii, după cum afirmă şi Laplace, care consideră că, dacă am cunoaşte poziţia fiecărui atom din
Univers, precum şi legile care guvernează mişcarea
acestora, am putea prezice cu acurateţe soarta Universului. Faptul că, în prezent, acest tip de predicţii nu
este realizabil s-ar datora doar insuficienței dezvoltării
ştiinţei, care nu a ajuns să descopere toate mecanismele Universului, şi nu unei imposibilităţi de ordin
teoretic. În cea de-a doua parte a eseului meu, voi arăta
de ce nu susţin ipoteza predicţiilor deterministice.
În continuare, voi prezenta câteva soluţii la
prima problemă menţionată anterior (problema liberului arbitru), atât din perspectivă deterministă, cât şi
în viziunea indeterminismului (perspectiva fizicii secolului al XX-lea, care neagă determinismul naturalist,
precum şi ipoteza predicţiilor deterministice).
O variantă timpurie a determinismului naturalist aparţine lui Democrit din Abdera. Principala sursă
privind învăţăturile sale este lucrarea lui Diogene
Laertios, „Despre vieţile şi doctrinele filosofilor”. Democrit este considerat un reprezentant al atomismului,
poziţie filosofică ce susţine că lumea, în diversitatea
manifestărilor sale, este expresia a două principii: atomii (particule indivizibile, infinite în număr) şi vidul,
corelatul atomilor, care permite transformarea lucrurilor simple în lucruri complexe. Această transformare
este guvernată de necesitate, astfel că lumea nu ar fi
putut fi altfel decât este. În consecinţă, libertatea
umană este limitată de caracterul mecanicist al Universului, care se comportă în acord cu necesitatea
(constanta cosmologică).
Perspectiva lui Democrit l-a influenţat, în perioada elenistică, pe Epicur, părintele epicureismului.
Acesta a încercat concilierea atomismului cu manifes-

Libertatea este miezul creștinismului. Libertatea este capacitatea noastră, sădită ontologic, din care simțim că putem
alege între nuanțele realității. A fi un om liber înseamnă a fi
un om cu discernământ. Cred că un om care nu-și cultivă
discernământul, încetează să fie un om cu adevărat liber. Iar creștinismul
are în miezul său acest mesaj legat de libertate. Libertatea este cel mai
mare dar pe care îl are un om, alături de rațiune, și
libertatea face din noi ființe cu adevărat verticale,
orientate spre un sens, orientate cu privirea nu
doar spre orizontul acesta imediat, ci spre o
verticală.
Avem libertatea să alegem sau să nu
alegem ceva. În creștinism, se propune libertatea de a alege între bine și mai bine.
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tarea liberului arbitru, întrucât s-a văzut constrâns de
a admite libertatea umană, pentru a-şi legitima sistemul etic (hedonismul). În „Scrisoare către Herodot”,
Epicur recurge la un artificiu: acesta admite în continuare viziunea atomistă a lui Democrit, însă susţine
că mişcarea atomilor este determinată de masa acestora, care permite un anumit grad de contingenţă. Căderea atomilor prin vid, de sus în jos, suferă o deviaţie
(clinamen) de la perpendiculară, care permite forma-
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rea corpurilor compuse, în mod aleatoriu. În cadrul
unui astfel de sistem, libertatea umană ar fi permisă.
O perspectivă similară vom identifica şi la Lucretius, care, în poemul „De rerum natura”, susţine că
omul este înzestrat cu voinţă, o facultate specială, care
îngăduie manifestarea liberului arbitru într-un univers
dominat de mişcarea atomilor. Aşadar, pare că omul
şi-a considerat dintotdeauna libertatea drept intuitiv
valabilă şi, din acest motiv, a căutat să şi-o sustragă
perspectivei fizicaliste, chiar şi prin inventarea unor
facultăţi sau fenomene neverificabile.
O aplicaţie a teoriei deterministe în planul ştiinţelor sociale este determinismul istoric sau istoricismul, după cum îl numeşte filosoful Karl R. Popper în
lucrarea „Mizeria istoricismului”. Determinismul istoric (reprezentat de Marx şi Engels) susţine, în esenţa
sa, că evoluţia societăţii este un proces predictibil. În
acest context, „specialiştii” în domeniu pot interpreta
trecutul pentru a prezice viitorul. O perspectivă diametral opusă determinismului este cea indeterministă,
care neagă existenţa necesităţii cauzale, fiind grupată
în jurul Şcolii de la Copenhaga (Werner Heisenberg,
Niels Bohr).
Pentru a înţelege această poziţie filosofică, trebuie să se reţină că filosofii, de-a lungul timpului, au
căutat un temei pentru noţiunea de cauzalitate şi s-au
întrebat dacă această relaţie între evenimente constituie o realitate sau nu. Spre exemplu, filosoful englez
David Hume considera că ideea de cauzalitate este o
invenţie a intelectului uman, în sensul că acesta realizează, din obişnuinţă şi pe baza experienţei senzoriale,
conexiuni între fenomenele din jurul său. Kant avea o
perspectivă oarecum similară, însă considera că ideea
de cauzalitate ne este dată a priori (independent de experienţa senzorială), fiind o categorie a intelectului, în
absenţa căreia experienţa coerentă nu ar fi posibilă. În
opinia sa, intelectul se foloseşte de idei precum spaţiul,
timpul şi cauzalitatea, pentru a ordona datele senzoriale coerent, iar aceste idei sunt valabile doar la nivel
fenomenal. John Stuart Mill
considera că temeiul cauzalităţii
stă în inducţia ştiinţifică.
Indeterminismul se poziţionează pe o linie similară,
însă este o perspectivă ştiinţifică, ce are implicaţii filosofice.
Aceasta a apărut odată cu apariţia mecanicii cuantice şi ca urmare a constatării că procesele
subatomice nu se supun niciunei
legi a fizicii clasice. Comportamentul particulelor subatomice
care sfidează simţul comun, este
complet imprevizibil şi pare să
se altereze în funcţie de prezenţa
sau absenţa unui observator.
Aceste descoperiri permit existenţa contingenţei şi ar salva,
astfel, libertatea şi voinţa
umană. Într-un fel, această soluţie este cea anticipată şi de Epicur.
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Deşi s-ar putea obiecta că simplul fapt că fizicienii nu înţeleg aceste fenomene nu reprezintă un argument pentru a afirma inexistenţa cauzalităţii,
consider că această perspectivă poate fi îndreptăţită
pentru a salva ideea de libertate şi demnitate umană.
Din punctul meu de vedere, omul nu îşi poate nega libertatea, în ciuda înclinaţiei sale de a se eschiva de responsabilităţi. A nega complet libertatea umană şi a
proclama domnia „destinului” sau a „predeterminării”
ar avea implicaţii dezastruoase asupra omului şi a tot
ceea ce a construit el. A anula libertatea presupune a
anula aspecte inerente omului, precum morala şi dreptatea (şi, implicit, legile şi ideea de justiţie şi orânduire
socială), ceea ce ar reprezenta, cel puţin, un dezastru.
Aşa cum am menţionat în prima parte a acestui
eseu, voi discuta succint şi ipoteza predicţiilor deterministice, pe care am explicitat-o mai sus. Aceasta
poate fi infirmată, pe de o parte, prin argumentul mecanicii cuantice, adică admiţând că există evenimente
impredictibile şi indescriptibile din perspectiva cauzalităţii. Pe de altă parte, ar fi util să luăm în considerare
şi faptul că omul posedă un simţ înnăscut al demnităţii
şi, în acelaşi timp, un orgoliu caracteristic speciei sale.
În aceste condiţii, oricât ar dori să se elibereze de responsabilităţi prin negarea libertăţii (atitudine pe care
filosoful J. P. Sartre o numeşte „rea-credinţă”), omul
îşi va asuma, în definitiv, propriul parcurs existenţial.
Un exemplu banal: presupunem că mi s-ar prezice că
mâine la prânz voi mânca friptură; fie şi din încăpăţânare sau pentru a arăta că dispun de propria voinţă, nu
voi fi oare tentat să acţionez invers, să mânânc orice
altceva, doar să nu mă supun predicţiei? Eu cred că indivizii adesea acţionează în acest fel, ca „frustratori”
pentru cei care încearcă să îi circumscrie, să le limiteze
voinţa şi să le vexeze, astfel, orgoliul de homo sapiens.
În acest context, consider că predicţiile deterministice, realizate despre indivizi, de către alţi indivizi, nu sunt posibile. Acestea ar putea deveni posibile
doar dacă sunt realizate de specialişti din afara sistemului despre care se realizează predicţia, astfel încât
potenţialii „frustratori” să nu fie înştiinţaţi.
O concluzie pertinentă a acestei expuneri ar
trebui să reţină complexitatea problematicii libertăţii
şi certitudinea că aspectele prezentate anterior nu sunt
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în nicio privinţă exhaustive. În context actual, se discută despre libertate individuală şi responsabilitate social-politică; aceste concepte derivă din ideea de
libertate ca absenţă a constrângerilor exterioare, iar accepţiunea lor curentă originează, într-o anumită măsură, în filosofia politică a lui John Locke. În aceste
condiţii, se poate lesne observa grava ignoranţă dovedită de contemporanii care nesocotesc filosofia ca
fiind doar „vorbe goale”. Eu îndrăznesc însă să afirm
că legiuitorii trebuie să fie în primul rând filosofi, întrucât, astfel, aceştia vor dovedi prezenţa de spirit necesară afirmării propriei libertăţi şi se vor sustrage
arbitrarului în procesul legiferării.

Libertatea e un drept fundamental în Convenția pentru
Drepturile Omului. Celor pe care îi cunosc le lipsește cunoașterea
tehnică a conceptului și toată lumea folosește termenul într-un
interes personal. Nu înțeleg la ce le folosește. Articolul care
vorbește despre libertatea de exprimare are două litere, una care ți-o
oferă, alta care ți-o limitează tocmai pentru a proteja și libertățile altor
cetățeni.
Toată lumea vede libertatea ca pe o idee filozofică totală,
fără limite, dar tehnic e limitată. De aici se nasc multe dileme,
conflicte, probleme. Cele legate de discriminări, discursuri cu
prejudecăți și care limitează dreptul la demnitate.
Personal, am anumite limite pe care mi le autoimpun în libertatea de exprimare, limite subsumate
de responsabilitate. Nu poate exista o societate cu o
libertate totală, n-a existat niciodată și nu va exista.
Nici nu ar fi de dorit, nu ne raportăm la fel la multe
lucruri.
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Responsabilitatea
ca temei interior
al libertății

ESEU

Ioan Nicolae SĂCRIERU

,,Nu există nimic mai insuportabil și nici n-a existat vreodată pentru om și pentru
societate decât libertatea!" – Legenda Marelui Inchizitor, de F.M. Dostoievski

Ne-am obișnuit să vorbim despre libertate ca
despre ceva obișnuit, ca despre o valoare a democrației
care există printre multe altele. Întrebați fiind dacă
suntem liberi, am răspunde imediat afirmativ. Totuși,
dacă ni s-ar cere să spunem concret ce este libertatea
pe care o avem, ce înțelegem prin ea, am ezita puțin,
neștiind ce să răspundem exact. Unii dintre noi ar
spune că este libertatea de a vorbi liber, alții, că este
aceea de a-și putea exprima liber voința; unii ar răspunde că se referă la libertatea de a avea propriile convingeri. În orice caz, toate răspunsurile care s-ar da ar
reprezenta forme ale manifestării libertății, fiecare în
parte corect, însă fără să dezvăluie fundamentul interior al libertății, sensul și valoarea intrinsecă a acesteia.
Cu alte cuvinte, deși percepem formele libertății, ne
aflăm în situația în care nu-i cunoaștem mai exact sau
aproape deloc conținutul.
Cuvintele deosebit de dure și dramatice, citate
mai sus, pe care le rostește cunoscutul personaj al lui
F.M. Dostoievski, Marele Inchizitor, la adresa
libertății, din punctul nostru de vedere, subliniază tocmai că această dominare a formei față de conținut a
produs nenumărate suferințe omului. Exemple din istorie la care să ne putem raporta în acest sens sunt
multe. Toate popoarele lumii au fost cuprinse, la un
moment dat, de lupta pentru libertate. Cele mai multe
dintre ele, însă, nu au înțeles ce este libertatea pentru
care luptă, în sensul său interior. Dovadă stă faptul că
acestea, cuprinse de vâlvătăile revoluțiilor, în numele
diferitelor forme ale libertății, au ucis fără milă; de
cele mai multe ori, s-au masacrat singure. Revoluția
franceză, precum și mișcările revoluționare comuniste
sunt sugestive în acest sens. Prima a ținut în mână steagul Libertății, Egalității, Fraternității, celelalte au promis eliberarea omului de coerciția la care este supus.
Și unele, și altele, în ciuda faptului că și-au fixat scopuri nobile, au încercat să le înfăptuiască prin cruzime,
nenumăratele victime ale acestor revoluții stând o mărturie tristă.
Desigur, este perfect normal ca astăzi să ne
putem bucura de formele libertății câștigate de-a lungul timpului. Este chiar o datorie a noastră de a le
apăra și promova. Totuși, în aceeași măsură, este necesar să ne aplecăm și să aprofundăm conținutul
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libertății, sensul său lăuntric, pentru că doar așa vom
putea înțelege că omul este o ființă responsabilă și că,
de aceea, veritabila libertate nu se poate construi pe
cruzime, prin impunere.
O concepție care tratează problema libertății
prin raportare la rațiunile sale interioare aparține filosofului existențialist rus Nikolai Berdiaev. El a dezvoltat această concepție în mai multe lucrări ale sale,
dintre care unele i-au adus celebritatea1. În continuare,
dorim să prezentăm succint și cât se poate de simplu
sistemul său filosofic, în care libertatea ocupă locul
central. Înainte de toate, trebuie amintite câteva aspecte despre Berdiaev și opera sa în general. Astfel,
gânditorul rus a fost influențat în ceea ce privește
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concepțiile sale filosofice de bază de către idealiștii și
misticii germani, pe care îi considera ca fiind cei care
au renăscut și valorizat ideea de spirit2. În același timp,
nu trebuie omis faptul că Berdiaev a fost la rândul său
unul dintre cei mai importanți mistici creștini, sistemul
său filosofic bazându-se pe o înțelegere imanentă, spirituală a dogmelor și a valorilor creștine. Credea în libertate (pe care el o considera singura dătătoare de
sens a existenței umane) la fel de mult ca și în

creștinism, considerându-l pe acesta religia libertății.
Nu în ultimul rând, mai trebuie precizat că Berdiaev a
fost influențat foarte mult și de scriitorul rus Dostoievski, considerându-l pe acesta cel care a relevat cel
mai bine tragica dialectică a libertății.
În concepția sa despre libertate, Berdiaev
pleacă de la una dintre ideile filosofului idealist german G.W.F. Hegel, aceea că Spiritul este libertate. În
acest sens, libertatea nu este dată de voința arbitrară a
omului (căruia, ca ființă naturală, îi sunt recunoscute
puteri limitate), ci tocmai de faptul că el este și ființă
spirituală, adică superioară naturii și determinismului
impus de aceasta. În aceste condiții, libertatea trebuie
înțeleasă în profunzime, din punct de vedere mistic,
ea având un principiu irațional. Libertatea nu va putea
fi înțeleasă sau explicată complet niciodată, întrucât
ea este determinată de fundamentul spiritual al omului,
nu de cel natural căruia îi aparține rațiunea. Dialectica
libertății devine, astfel, una tragică prin faptul că libertatea nu poate fi explicată de purtătorul acesteia, de
om. Mergând mai departe, gânditorul rus consideră că
există două tipuri de libertate: libertas minor și libertas major. Prima este libertatea de a face binele sau
răul, iar cea de-a doua este libertatea întru adevăr. În
termenii misticii religioase, prima libertate este
umană, iar cea de a doua, divină. Coexistența acestor
două libertăți este cea care determină, de fapt, dramatismul libertății, întrucât atât prima, cât și a doua, prezintă o exclusivitate care distruge libertatea. În ceea
ce privește libertas minor, exclusivitatea este inocularea răului (ceea ce ar însemna manifestarea fără limite
a voinței arbitrare a omului), iar în privința libertas
major, aceasta este coerciția binelui (adică impunerea
unei raționalizări a vieții). Singura cale de împăcare a
omului cu libertatea sa este parcurgerea de la prima
spre cea de-a doua libertate, respectiv alegerea liberă
de a face binele și de a trăi, astfel, întru adevăr.
Unul dintre cele mai importante aspecte care
derivă din această concepție este acela că omul este o
ființă responsabilă. Ideea aceasta a fost înțeleasă de

Libertatea mea se termină unde începe libertatea
ta și viceversa. Este unul dintre principiile democratice
pe care eu le iubesc cel mai mult. Ion Rațiu spunea:
”Am să mă bat până la moarte ca tu să ai dreptul să
nu fii de acord cu mine”. Libertate înseamnă a respecta legile
unei țări, în care atât timp cât eu nu-ți afectez viața și bunăstarea ta, drepturile tale, nu ai niciun drept să-mi interzici
mie ce vreau. Din păcate, noi nu prea trăim într-o libertate
adevărată.
Vorbeam cu bunica și îi spuneam că nu știu dacă îl voi
descoperi pe Dumnezeu sau pe adevăratul
Dumnezeu în viața asta, dar lucrul ăsta nu mă
întristează. Eu sunt ferm convins că
dacă îmi ascult inima, care știe să
aleagă între bine și rău, dacă există o
divinitate care funcționează, o să trec
acest test.
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acesta ajunge robul ideii că
poate face orice. Soarta acestei
exclusivități este bine ilustrată
de Dostoievski prin personajul
său Kirillov din romanul Demonii. Acesta, negând existența lui
Dumnezeu, se autoproclamă el
însuși Dumnezeu, având puteri
nelimitate. Rob al acestei idei,
el își dă seama că gestul suprem
prin care își poate dovedi puterile nelimitate este sinuciderea,
pe care o și realizează. Cea de-a
doua exclusivitate duce la negarea responsabilității prin faptul
că omul, trăind într-o ordine în
care totul se impune de la sine
ca fiind bună, nu mai are nevoie
de propria conștiință după care
să se ghideze. El devine un
copil al naturii sau al parcursului istoric care nu are nimic de
spus în existența sa. De aceea,
grafica: Mihaela Gabriela Aniței
riscă să își piardă valoarea
umană intrinsecă, fiind doar un
Berdiaev prin intermediul lui Dostoievski care o ex- produs al modelării aplicate de mediul social. Acest
plică în poemul său Legenda Marelui Inchizitor. Dacă tip de determinism a fost promovat de regimurile tolibertatea omului presupune capacitatea sa de a face talitare pentru a-și impune dominația.
Un detaliu interesant și semnificativ atât despre
binele sau răul, înseamnă că el cunoaște ce este binele
și ce este răul, pentru că, în caz contrar, nu ar mai putea viața lui Dostoievski, cât și despre cea a lui Berdiaev
fi liber. Această cunoaștere îi dă posibilitatea să este acela că ambii au fost vrăjiți la un moment dat în
înțeleagă consecințele faptelor sale. Va fi satisfăcut viața lor de ideologia socialistă și de promisiunile ei
când va face binele, în timp ce răul îi va produce crize utopice. Mai târziu, când au încetat să mai creadă în
de conștiință. Responsabilitatea îi va provoca astfel, ele, cei doi au subliniat în repetate rânduri următoarea
într-o oarecare măsură, nefericire, întrucât omul se va idee: aceea că pentru socialism, noțiunea de libertate
afla permanent în incertitudine, fiind chinuit perma- nu există, ea este negată. Acest fapt s-a confirmat în
nent de dilema dacă el face binele sau răul. Așa cum practica socială: comunismul, o culminație a moduriarată următorul fragment din poemul dostoievskian, lor de a concepe și aplica socialismul, acolo unde s-a
această incertitudine îl va ispiti să-și nege libertatea impus ca politică de stat, a respins categoric orice
pentru a obține liniștea conștiinței: ,,Ai uitat, se vede, formă de manifestare a libertății. În continuare, plecă omul preferă liniștea și chiar moartea libertății de când de la aprecierile celor doi gânditori cu privire la
a alege între bine și rău! Fiindcă nu există ceva mai socialism, considerăm că ar fi relevant să analizăm
ademenitor pentru el decât libertatea conștiinței, dar consecințele pe care negarea libertății, și, implicit, a
responsabilității din timpul regimului comunist, le-a
în același timp nu există ceva mai cumplit!”
Libertatea presupune întotdeauna responsabi- lăsat asupra modului în care înțelegem astăzi aceste
litatea și invers. Nu pot exista una fără cealaltă. Nu valori.
Berdiaev explică foarte simplu de ce socialispoți fi cu adevărat liber decât dacă înțelegi dimensiunea faptelor pe care le faci. Totodată, orice om respon- mul nu este compatibil cu libertatea: el nu acceptă
sabil este și liber pentru că toate acțiunile sale sunt ideile de nemurire și de Dumnezeu. Fără acestea,
înțelese și determinate din interior, din conștiință. În însăși noțiunea de spirit nu ar avea vreun sens, deci
aceste condiții, dacă nu mai există libertate, nu mai nici libertatea care își are fundamentul în el. Nemuriexistă nici responsabilitate, iar în acest caz, cel mai rea este aceea care conferă omului o valoare absolută,
mult de suferit are însuși omul. Așa cum am menționat care îl așază deasupra naturii, a cărei principală caracanterior, Berdiaev identifică cele două exclusivități teristică este efemeritatea, iar Dumnezeu este consiprin care libertatea se (auto)distruge; ele vor conduce derat cel care a oferit libertatea, respectându-i-o cu
la (auto)distrugerea responsabilității și, în mod firesc, sfințenie (așa cum este subliniat de mai multe ori în
la degradarea omului. Prima exclusivitate se referă, de Legenda Marele Inchizitor). De altfel, Berdiaev confapt, la o afirmare exacerbată de sine a omului. Acesta sideră acest poem culmea operei dostoievskiene, nu
ajunge să creadă că totul îi este permis, că poate să doar pentru că descrie cel mai bine tragica dialectică
facă orice fără să țină seama de bine sau de rău. El a libertății, ci și pentru că scoate la iveală temeiurile
ajunge să fie mistuit de un individualism extrem care, interioare fragile ale socialismului. Vocea acestuia din
așa cum subliniază Berdiaev, distruge individul fiindcă urmă este, de fapt, vocea marelui inchizitor. Prin ea
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aflăm că socialismul promite în schimbul libertății fericirea universală. Ce ar însemna această fericire și de
ce nu ar fi ea, până la urmă, compatibilă cu libertatea?
Am stabilit că libertatea aduce omului suferință prin
faptul că-i provoacă un permanent chin al conștiinței,
izvorât din alegerea de a face binele sau răul. În aceste
condiții, fericirea promisă nu constă neapărat în ceea
ce înțelegem noi propriu-zis prin acest cuvânt, ci întro adormire a conștiinței, care nu este posibilă decât în
absența categoriilor de bine și de rău. În afara acestora,
omul poate fi liniștit și împăcat
cu sine: nu mai are nicio responsabilitate pentru faptele sale,
pentru că acestea nu pot fi judecate sau catalogate în vreun fel.
Se ajunge la situația în care totul
îi este permis, situație pe care
Dostoievski a respins-o categoric.
Aspecte ale fericirii promise de socialism au fost corect
profețite de Dostoievski prin
gura marelui inchizitor: Toți oamenii vor fi fericiți, milioane de
oameni. O să-i punem să muncească, dar în orele libere vom
căuta să le înjghebăm o viață
plăcută, ca un joc de copii, cu
cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. Cei care au trăit
în comunism, nu pot să nu facă
asocierea între aceste cuvinte și
manifestațiile de proslăvire a
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partidului sau a conducătorului, manifestații în care
toată lumea trebuia să mimeze perfect un sentiment de
profundă bucurie a faptului că aparține unei societăți
ce se îndreaptă spre înfăptuirea raiului pământesc.
În ceea ce privește modul de raportare a socialismului la libertate, Berdiaev face o afirmație foarte
interesantă: ,,Socialismul este rodul autoafirmării
umane exacerbate, al arbitrarietății, dar suprimă libertatea omului”. O succintă analiză a principalelor
idei ale comunismului ne-ar releva rațiunea acestui
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Nu există libertate acolo unde e frică. Eu m-am eliberat de
frică în fața mormintelor copiilor dependenți de dializă care au
murit prea devreme din cauza condițiilor din spitalele de la noi.
Acolo am învățat că libertatea este să poți să-l determini pe
cel de lângă tine să înțeleagă că viața e scurtă și că trebuie să
muști din ea cât mai mult, să o trăiești frumos pentru că sfârșitul oricum este aici. De când am văzut cât de frumos pot trăi cei care suferă
și care știu că viața lor e scurtă, sentimentul cu care ne naștem, acela
de frică că lucrurile se vor sfârși, a dispărut.
Libertatea adevărată ar fi să ne dedicăm măcar o bucățică din
existența noastră unor ființe care, în ciuda faptului că au fost ajutate,
nu vor putea să ne mulțumească niciodată pentru asta.
Oamenii care își măsoară viața în zile sunt mult mai relaxați.
Libertatea pe care ți-o iei să râzi de moarte e un fel de dar. Să îți urmezi fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Să nu te mai uiți mereu la ceilalți,
să moară și capra vecinului. Libertatea înseamnă să-ți trăiești viața ta
în care trebuie să intre neapărat și empatia celui care este
mai jos. Evident, viața trăită așa are și efecte secundare.
Depresia, de exemplu. E un consum enorm, dar
care, până la urmă, dă cu plus, se creează un
echilibru. Finalul e atunci când închizi ochii, te
gândești că ai avut un rost pentru alții, că ai
avut un rol, că ai făcut să râdă pe cineva care a
suferit.
Emanuel UNGUREANU
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activist pentru drepturile copiilor
dependenți de dializă, deputat
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aparent paradox. După cum știm, comunismul a promis eliberarea omului de toate constrângerile la care
este supus, ceea ce ar duce la o lume fără nicio formă
de organizare statală și în care toți ar fi egali. Pentru
ca acest vis să se înfăptuiască, o mână de oameni
(comuniștii), în fața unei clase sociale ce capătă o aureolă mesianică (proletariatul), trebuie să acționeze
violent și represiv împotriva tuturor celor care s-ar
opune. Aceste acțiuni ar fi justificate, așa cum explicau
marxist-leniniștii, prin faptul că această mână de oameni aleși cunoaște interesele oamenilor mult mai bine
decât aceștia. În aceste condiții, oamenii nu trebuie
decât să se supună celor puțini, să renunțe practic la
libertate și conștiință, pentru a accepta așa cum este
parcursul istoriei pentru că oricum el nu poate fi
schimbat.
Se poate constata că doctrina comunistă, în lumina concepției lui Berdiaev, manifestă ambele
exclusivități ale libertății. Pe de o parte, ea conferă
unui grup restrâns de oameni posibilitatea de a face
orice, dincolo de bine și de rău, dat fiind scopul nobil
pe care-l doresc înfăptuit. Pe de altă parte, mulțimilor
de oameni, care nu înțeleg sau chiar se opun acestui
scop, li se refuză libertatea, pretinzându-li-se să se supună necesității desfășurării istoriei, a cărei rațiune nu
este înțeleasă decât de cei puțini, dar care, cu
siguranță, îi va conduce pe toți la o fericire absolută.
În orice caz, și cei puțini și cei mulți ajung în situația
în care responsabilitatea nu le mai este caracteristică:
primii pot decide orice în numele tuturor, celor din
urmă le este refuzată orice luare de decizie asupra destinului lor. Aceasta a fost optica ce a dominat în statele
comuniste în maniera de conducere, curentul venind
dinspre Uniunea Sovietică, care și-a asumat drept misiune extinderea prin forță a ordinii comuniste în cât
mai multe țări ale Europei.
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Dincolo de orice interpretare teoretică, cele
două generații anterioare nouă (în cazul societății
românești) și chiar trei (în cazul altor țări europene,
cum ar fi Rusia) au trăit de facto această doctrină, fiind
educate și crescute în spiritul acesteia. Având în vedere
că ea, totuși, nu a supraviețuit în forma represivă în
care dorea să se impună, în contextul în care
democrația (cu mici excepții) a triumfat la nivel
internațional, există vreun temei pentru care generația
de azi să conștientizeze această doctrină? Răspunsul
se bazează pe un argument simplu și, credem, destul
de convingător: deși această doctrină a eșuat,
consecințe ale aplicării sale la o scară atât de mare
s-au păstrat. Este adevărat că formele de manifestare
a libertății au fost recâștigate, dar temeiul interior al
libertății, pe care se bazează aceste forme, a fost mult
denaturat.
Considerăm că aceste consecințe devin observabile în momentul în care analizăm modul în care ne
mai raportăm astăzi la responsabilitatea noastră, privită sub aspectul participării în viața socială, în viața
comunității din care facem parte. Întâmplător sau nu,
și astăzi discuția se poartă pe tărâmul disocierii a
acelorași două categorii: cei puțini și cei mulți. În categoria primilor, poate fi regăsită o parte atât a
personalităților ce se impun în spațiu public (formatori
de opinie, activiști ce susțin anumite cauze ‒ în general, cei care fac parte dintr-o elită intelectuală), cât și
a unor organizații internaționale (care, mai mult sau
mai puțin, sunt eiusdem farinae cu cei dintâi). Pregătirea profesională, deseori foarte înaltă, a acestora le
încurajează convingerea că ideile sau agendele pe care
le pot crea pentru a îmbunătăți starea societății se presupun de la sine ca fiind bune, ceea ce determină o altă
convingere, că ele trebuie neapărat și implementate,
invocându-se uneori aceeași rațiune a unui progres ce
nu poate fi oprit. Desigur, este clar faptul că societatea
nu se poate dezvolta dacă nu există idei sau agende
inovatoare. Dar acestea trebuie propuse, și nu impuse
ca fiind cu siguranță bune, categoriei celor mulți.
Schimbarea în bine a societății, dacă este posibilă, trebuie liber-acceptată de majoritate, nu doar de o parte.
Altfel, ea ar deveni un bine coercitiv, care, așa cum
just apreciază Berdiaev, nu mai este un bine. Pe de altă
parte, cea de-a doua categorie, a celor mulți aproape
că nu mai crede că mersul societății poate fi schimbat
prin deciziile cetățenești, vădită traumă din perioada
comunistă, din păcate, trăită și azi. Mersul societății
ajunge să fie văzut drept ceva ce-și are o traiectorie
bine-definită, eventual gestionată doar de elita pe care
tocmai am menționat-o. Lipsa reală a exercițiului democratic de a vota (ceea ce înseamnă lipsa mijlocului
fiecăruia de a decide pentru propria persoană), manifestată în comunism, și-a lăsat poate, cel mai pregnant,
influența negativă în acest sens. Astăzi, când acest
drept a fost recâștigat, un procent covârșitor al
societății civile (cel puțin din țara noastră) alege să
nu-l pună în aplicare, denotând neîncrederea multor
cetățeni că-și pot decide soarta. Această stare de fapt,
în contextul construirii unei societăți împreună, este
una cât se poate de tristă.
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Nu putem încheia fără să reamintim că libertatea înseamnă responsabilitate. Aceasta, în lumina
celor prezentate anterior, înseamnă, pe de o parte, respect pentru destinul și alegerile celuilalt, și, pe de altă
parte, îndatorirea față de destinul tău, pe care ai dreptul
și totodată ,,obligația” de a ți-l construi singur. Responsabilitatea devine, deci, una dublă. Libertatea, bazându-se pe o responsabilitate tradusă în modul în care
am arătat, este cu siguranță ceva greu de dus. Omul
poate să ajungă să creadă că și-a pierdut libertatea (din
cauza suferinței produse de aceasta), când de fapt o
are, și poate să creadă că a câștigat-o, când de fapt
și-a pierdut-o (din cauza fericiri în sensul pe care l-am
arătat, pe care o dobândește). Totuși, în ciuda dramatismului său, credem că libertatea este, fără îndoială,
una dintre principalele surse, dacă nu chiar singura,
dătătoare de sens existenței umane. În lipsa ei, omul
este aidoma unei frunze de toamnă căzute, ce în
permanență va fi dusă încoace și încolo, haotic și fără
sens, de vântul ce o mișcă în toate părțile.

LIBERTATE

Note
Concepția lui Berdiaev despre libertate este sintetizată pe baza a trei lucrări principale ale sale: Spirit și libertate. Încercare de filosofie creștină, Traducere de Stelian
Lăcătuș, Postfață de Gheorghe Vlăduțescu, editura Paidea,
1996 - a se vedea în special Capitolul IV „Libertatea spiritului” (pp. 151-196) -, Filosofia lui Dostoievski, Traducerea
din limba rusă: Radu Părpăuță, Institutul European, Iași,
1992 (a se vedea în special Capitolul III „Libertatea” (pp.
42-56) - și Sensul Istoriei, Traducere de Radu Părpăuță, Ed.
a 2-a, Iași, Polirom, 2013.

Sensul„spiritului”trebuie luat în continuare după
explicația dată termenului de Hegel, respectiv aceea că spiritul diferă de natură prin aceea că este un ,,eu”; în terminologia hegeliană, spiritul ,,ființează pentru sine”
(Dicționarde filosofie și logică, Antony Flew, Traducere din
engleză de D. Stoianovici, editura Humanitas, 1996.
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Libertatea e aerul. E moneda virtuală a vieții, bitcoinul vieții.
Dacă încerci să evaluezi cumva viața, cred că asta e. Ceva fără
de care viața nu mai e posibilă și dacă ar fi să o cuantifici
modern, postmodern, ar fi e o monedă virtuală a vieții.
Acum o avem într-o mai mare măsură mai mult decât altcândva,
dar e greu s-o măsori. E destul de fluidă, exact ca bitcoinul sau francul
elvețian. Se apreciază foarte tare, apoi dintr-odată se prăbușește.
Ține de cât de mult o valorizezi tu, e bitcoinul tău, dincolo de alte
cursuri de schimb. Sigur că e influențată de factori externi de tot felul,
dar cel mai tare ține de cât de mult poți tu să ți-o valorizezi. Ce o perturbă din exterior are o pondere mică în
valoarea lui reală.
Nu există libertate totală, este curent politic
ușor anarhic, ca orice exces. E o utopie. Oamenii
sunt născuți să fie puțin stricați, ăsta e farmecul
lor. Omul perfect ar goli de conținut și ideea de
libertate.
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Robert TĂTĂRUȘ
jurnalist
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Libertatea de-a alege în operele
existențialiștilor francezi
prof. Crina CAPOTĂ

Conceptul prezent în titlu este întâlnit în ideologia existenţialismului, curent filosofic ce se cristalizează în perioada interbelică, după 1920. Curentul
proclamă primatul existenţei în faţa conştiinţei („Existenţa precede esenţa”, J.- P. Sartre), refuzând gândirea
abstractă, logică şi obiectivă în favoarea descrierii analitice a existenţei în realitatea concretă a experienţei
imediate; scriitorii ce se supun acestui curent realizează literatura autenticităţii. Existenţialiştii consideră
existenţa umană ca centru al reflecţiei, afirmând că
omul se construieşte pe sine, e liber să aleagă, e responsabil de propria devenire. Literatura existenţialistă
abordează teme specifice: neliniştea omului în faţa absurdului existenţei şi a neantului, libertatea, alienarea,
problema vinii, solitudinea, neputinţa cunoaşterii nelimitate şi a comunicării, revolta, spiritul de solidaritate etc. Din nevoia de repere şi de certitudini, omul
se află mereu în postura de a opta, de unde rezultă conflictul tragic. Apare ideea că toate depind de om, aşa
cum nimic nu depinde doar de om. În acest tip de literatură, este subliniat tragismul omului care se confruntă cu o realitate absurdă. Din această perspectivă,
literatura existenţialistă (reprezentanţi: J.-P. Sartre, A.
Camus, A. Gide, A. Malraux, M. Eliade, E. Cioran,
Camil Petrescu) se apropie de teatrul absurdului (E.
Ionescu, S. Beckett, A. Adamov), relevând condiţia
tragică a omului modern, neantul, vidul. Mai mult
decât atât, în literatura absurdului nu există revoltă, nu
găsim posibilitatea unei opţiuni. Creaţiile literare la
care ne vom referi se apropie foarte mult de filosofie;
de aceea, se vor face dese trimiteri la filosofi, precum:
Heidegger, Husserl (fenomenolog), Nietzsche.
Primul scriitor la care ne vom referi în eseul de
faţă este Jean-Paul Sartre cu studii serioase de filosofie; este atras de fenomenologia lui Husserl şi de ideile
lui Heidegger. Îşi asumă statutul de filosof existenţialist, etichetă refuzată de Camus. În concepţia sa, omul
cu desăvârşire liber, „osândit la libertate”, alege în
orice situaţie şi, dintr-o alegere într-alta, el se alege,
se făureşte pe sine în mod răspunzător, îşi creează el
însuşi soarta. Veşnica preocupare este ca omul să-şi
aleagă singur esenţa: angoasa provine din libertatea de
cucerit şi din responsabilitatea opţiunii. Problema libertăţii (bunul cel mai de preţ al omului) este considerată incompatibilă cu existenţa lui Dumnezeu. Omul
mai întâi există şi apoi, prin libera sa alegere, devine
ceea ce este. Ideile filosofice sunt îmbrăcate în haină
artistică, apărând opere valoroase: romanul Greaţa,
piesele de teatru: Muştele, Cu uşile închise, Diavolul
şi bunul Dumnezeu etc.
Greaţa (La Nausėe –1938) este considerată capodopera sa, expresia totală a personalităţii sale. Me-
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tafora din titlu, definind „un fel de scârbă dulceagă”,
devine un suprapersonaj: cuvântul e scris cu majusculă
şi traduce stările şi trăirile istoricului A. Roquentin, cel
care ţine un jurnal şi este biograful marchizului de
Rollebon. Însingurat; nefamilist, neintegrat, dar irevocabil liber, ins de „prisos”, Roquentin se pripăşeşte în
târgul Bouville şi alege să scrie un jurnal din dezgust
şi repulsie deoarece totul în jurul lui este gratuit, inutil,
amăgitor. El se detaşează net de locuitorii orăşelului,
încremeniţi în somnul cugetului, minţindu-se în orice
moment al existenţei lor, simulând viaţa adevărată. Se
complac în nonvaloare, într-o existenţă rutinieră, redusă la gesturi stereotipe: salutul însoţit de săltarea pălăriei. Roquentin se detaşează astfel de o lume
ticăloasă şi alege să scrie un jurnal, ridicându-se din
mulţime şi despărţindu-se de ceilalţi prin scris, prin
trăirea eroică, până la „greaţă”, a prisosului existenţial. Jurnalul justifică existenţa prin artă şi el trebuie
să-i facă pe oameni să se ruşineze de viaţa lor: „S-a
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întâmplat că Greaţa a dispărut. Când vocea s-a ridicat
din tăcere mi-am simţit trupul încordându-se şi Greaţa
a pierit. Dintr-odată: a fost aproape dureros, m-am
simţit pe neaşteptate atât de dur şi de luminos”. „Oamenii de bine” din Bouville vieţuiesc într-o încremenire ce-i automulţumeşte, îi face să nu se îndoiască de
nimic, să nu aibă curiozităţi. Se complac într-o lume a
nonvalorilor, ferindu-se de ispita valorilor. „Viaţa” lor
e o continuă plictiseală, chiar şi duminica, zi în care
îşi găsesc refugiul prin film, la cinema. Acolo, mulţimea tragică se relaxează, caută să adune destulă tinereţe pentru ca luni dimineaţă s-o ia de la capăt: „Mai
mult de o sută de persoane stăteau la coadă de-a lungul
zidului verde. Aşteptau cu aviditate ora dulcilor tenebre, a destinderii, a uitării, ora când ecranul, strălucind,
ca o piatră albă sub apă, va vorbi şi va visa pentru ei.
Deşartă dorinţă: ceva în ei va rămâne încordat; prea se
tem să nu le fie stricată duminica”. Şi pentru Roquentin, viaţa e searbădă, stupidă, îl plictiseşte; e singur. Îşi

pierde vremea prin cafenele (topos semnificativ în
roman), în biblioteci unde stă până la ora închiderii,
lectura fiind văzută ca un mijloc de refugiu. Roquentin
ştie că e de prisos, că viaţa lui e o curgere monotonă
şi interminabilă a zilelor şi de aceea vrea să înceapă
să trăiască aventura, să opteze pentru schimbare, să
simtă că are un rost. Greaţa (criza) devine una cu el
din cauza absurdului existenţei, a inutilităţii lucrurilor:
„Deci asta e Greaţa: această evidenţă orbitoare? Cât
mi-am bătut capul! Cât am mai scris! Acum ştiu: exist
– lumea există – şi eu ştiu că lumea există. Asta-i tot”.
Starea aceasta e provocată de soare (motiv predilect la
existenţialişti) ale cărui raze facilitează introspecţia,
scoţând în evidenţă atât părerile asupra celorlalţi, cât
şi revelaţiile succesive ale propriului eu: „Zi excelentă
pentru introspecţie; aceste fascicule reci pe care soarele le proiectează ca o judecată nemiloasă asupra
creaturilor – pătrund în mine prin ochi; sunt luminat
pe dinăuntru de o rază care sărăceşte totul. Un sfert de
oră ar fi de ajuns, sunt sigur, ca să realizeze dezgustul
suprem de mine însumi”. Roquentin e singur şi liber
să facă orice, dar pentru el libertatea „seamănă întrucâtva cu moartea”. Plonjarea în propriul eu este ajutată
şi de oglindă care aduce motivul dublului şi de aici nemulţumirea, chiar repulsia faţă de sine, dorinţa de evadare: „Mă smulg de la fereastră şi străbat camera
clătinându-mă; mă încleiez în oglindă, mă privesc,
sunt dezgustat; încă o veşnicie. Până la urmă, scap de
imaginea mea şi mă prăbuşesc pe pat. Privesc tavanul,
aş vrea să dorm”. De la Autodidactul cu care stă mult
de vorbă într-un restaurant află o posibilă cale de împăcare cu existenţa: dragostea de oameni constituie raţiunea de a trăi. Acest personaj (Autodidactul) face o
pledoarie pentru umanism. Scopul vieţii sale este acela
că ar vrea să-i îmbrăţişeze pe toţi oamenii ca pe nişte
fraţi. Roquentin vrea să plece din Bouville şi să supravieţuiască pentru că, la treizeci de ani, îi este milă de
el. N-ar mai vrea să facă nimic pentru că a face ceva
înseamnă, după părerea lui, să fii, „să creezi existenţă
– şi existenţă e şi aşa destulă”. Ar vrea să alunge existenţa din el. Scriind, are impresia că va întârzia Greaţa
şi că se va salva deoarece mai are timp, neconsiderându-se bătrân. Arta (muzica, scrisul) ar fi calea izbăvirii. Trebuie să scrie o altfel de carte, nu să reînvie
o existenţă, ca cea a domnului de Rollebon, ci o carte
(un roman) despre ceva care n-ar exista, care ar fi deasupra existenţei, o poveste: „Dar ar veni şi clipa când

Libertatea e neputința pe care poți s-o transformi
în putință, dincolo de barierele evidente. Un metru
jumate în plus de perfuzie, încă 5 ml de
lapte, un pas în afara secției. E viață. Când
ești încă cu inima bătândă, înseamnă că se mai
poate. Avem atâta libertate și habar nu
avem despre ea. O căutăm peste tot, în
mod utopic, avem senzația că suntem
îngrădiți, dar nu suntem îngrădiți decât
de noi. Când tot ce îți trebuie sunt trei
metri de perfuzie.

Adelina TONCEAN
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„Nici un copil singur în spital”
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cartea ar fi scrisă, ar fi în urma mea, şi cred că atunci
puţină lumină ar cădea pe trecutul meu. Atunci poate
că prin ea aş putea să-mi amintesc de viaţa mea fără
dezgust”. Acel moment ar însemna începutul unei noi
etape, aceea a acceptării trecutului.
În 1943, apare, la editura Gallimard, piesa Muştele (Les Mouches). Piesa oferă o interesantă abordare
a miturilor antice greceşti. Acţiunea este plasată în cetatea Argos şi înfăţişează destinul implacabil care planează asupra familiei Atrizilor. Nenorocirile se abat
asupra membrilor acestei familii care poartă o vină tragică, vina Atrizilor: Atreu şi-a ucis nepoţii şi cu bucatele preparate din carnea lor l-a ospătat pe Tieste,
fratele său, tatăl celor doi ucişi. Urmaşul său, Agamemnon, întors victorios din războiul troian, este ucis
de soţia sa, Clitemnestra, jelit apoi de fiica sa, Electra,
şi răzbunat de fiul său, Oreste. Piesa este construită ca
o parabolă a libertăţii şi a limitelor umane, un vast sistem de alegorii bazat pe motivul simbolic al spaţiului
închis. Cetatea Argos, acest spaţiu închis, apare ca un
oraş blestemat, purtător al stigmatului vinovăţiei, terorizat de soare (din nou soarele!), de o căldură infernală şi de muşte, simbolul fundamental al piesei.
Pedagogul: „Străzile astea pustii, aerul care tremură şi
soarele ăsta... Există ceva mai sinistru ca soarele?”
Spaţiul închis al Argosului ilustrat de casele fără ferestre la stradă (nu-şi îndeplinesc menirea) şi probabil
de nişte curţi bine ferecate şi întunecoase arată un oraş
care-şi poartă vina, terorizat de muşte grase, hulpave
de sânge, din ce în ce mai mari, cu locuitori ce au cugetul încărcat, privaţi de libertate, fără putinţa să
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aleagă, dominaţi de frică, muţi ca nişte morţi vii. Pedagogul: „Uită-te niţel la casele astea şi vezi cum
arată. Unde le sunt ferestrele? Bănuiesc că dau spre
nişte curţi bine ferecate şi întunecoase şi stau cu dosul
la stradă [...]” Întâmplările sunt plasate la exact cincisprezece ani de la asasinarea regelui Agamemnon de
către soţia sa, Clitemnestra, în complicitate cu Egist,
amantul ei. Zeii nu i-au pedepsit pe vinovaţi imediat,
ci au ales o cale mult mai perfidă pentru că lor le plac
sufletele jalnice. Au trimis asupra cetăţii muştele carei terorizează pe localnicii părtaşi la crimă şi-i fac să nu
uite că sunt nişte păcătoşi. Muştele sunt întărâtate de
mirosul de cadavru într-un „oraş pe jumătate mort,
peste un stârv de oraş chinuit de muşte”. Doar tânăra
Electra face notă discordantă, e vie, frumoasă, nu se
lasă învinsă şi de aceea e ostracizată: a fost transformată în slujnică, n-are prietene, e considerată „o ciumată”. În timp ce locuitorii Argosului sunt măcinaţi
de frică, ea e măcinată de ură.
În acest context, revine în cetate Oreste, un tânăr
de optsprezece ani, învăţat, frumos, fără familie, fără
religie, fără patrie, liber să aleagă, un om superior,
după cum afirmă însoţitorul său, pedagogul. Oreste:
„Dar eu... Eu sunt liber, slavă Domnului. Oh, cât de
liber sunt!” Venirea lui trezeşte remuşcările trecutului.
Mama şi sora lui, Clitemnestra şi Electra, părăsesc tăcerea, care le-a acoperit duşmănia timp de cincisprezece ani, şi-şi dau pe faţă toate resentimentele, îşi arată
„colţii ca nişte căţele”. Oreste este rugat de către Clitemnestra să plece căci le aduce nenorociri, dar el nu
pleacă şi, fiind liber, alege să rămână. Va participa astfel la un ritual anual ce are loc la intrarea într-o peşteră
în munte de unde li se dă drumul duhurilor să fie alături de-ai lor. Localnicii suferă şi mai mult, îşi aduc
aminte de toate păcatele care îi terorizează, cu „ajutorul” muştelor răzbunătoare ce-i transformă într-o
„groapă de lături”. Participă şi conducătorii cetăţii,
Clitemnestra şi amantul-asasin, Egist. Cu toţii îşi ispăşesc vina faţă de cei morţi. Imaginile sunt apocaliptice. Egist: „[...] caznele mele au început: pământul se
cutremură şi văzduhul s-a întunecat; se iveşte cel mai
mare dintre morţi, cel pe care l-am ucis cu mâinile
mele, Agamemnon”. Doar Electra, îmbrăcată în rochie
albă, aduce elogii vieţii, dansează, e fericită pentru că
nu-i este frică de morţii ei şi de-ai celorlalţi nu-i pasă.
Dacă la început, poporul o ostracizează, fiind influenţat de atitudinea şi vorbele lui Egist, mai apoi se ivesc
voci care o apără. Egist îi porunceşte să părăsească cetatea, altfel o va ucide. E momentul în care Binele se
confundă cu Răul şi invers pentru că cel mai vinovat
dintre toţi, Egist, îi învinovăţeşte pe alţii şi hotărăşte
pedepsirea lor. Oreste va fi recunoscut drept frate de
către sora lui şi amândoi decid să-i pedepsească pe nelegiuiţi şi să-i elibereze pe locuitorii Argosului de toate
relele ce le poartă în suflet. El vrea să nu mai fie considerat un străin (motiv existenţialist) care peregrinează din cetate în cetate, ci să fie unul de-al
Argosului, un om de undeva, un om printre oameni.
Şi totuşi, această confruntare de forţe îl face pe Egist
să-şi conştientizeze statutul: de cincisprezece ani e vinovat de remuşcările celor din Argos, e doar „o coajă
goală” înspăimântătoare la exterior, fără conţinut, fără
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puterea de a plânge, un pustiu „nici trist, nici vesel”.
Egist îşi dă seamă că este un ucigaş ce nu poate decât
să aştepte răzbunarea lui Oreste. Se gândeşte totuşi la
suprimarea lui Oreste, un om liber care poate să-i molipsească tot regatul, tânărul fiind „ca o oaie râioasă
într-o turmă”, un ins cu totul diferit. În numele libertăţii sale, Oreste îi omoară pe cei doi vinovaţi principali, Egist şi Clitemnestra, ajutat fiind de sora lui,
Electra. Agamemnon este astfel răzbunat şi de aceea
Electra este fericită că vrăjmaşii ei au fost suprimaţi.
Electra: „Ce bucurie! „Ce bucurie! Plâng de bucurie:
vrăjmaşii mei au murit şi tatăl meu e răzbunat”. Cei
doi fraţi sunt uniţi acum prin sânge: sunt de acelaşi
sânge şi au vărsat sânge. Oreste e convins că şi-a găsit
drumul, drumul lui despre care numai Dumnezeu ştie
unde duce. Crimele comise reprezintă de fapt libertatea sa. Muştele mari ca nişte albine apar din nou şi aşteaptă să-i atace, pândindu-i cu milioanele lor de ochi.
Electra ştie că acestea sunt Eriniile, zeiţele remuşcării.
Începe să-i fie frică, să se înspăimânte de măcel şi de
sacrilegiu; sub influenţa Eriniilor, ajunge să-l urască
pe Oreste. Nu-i rămâne decât să aibă remuşcări, căinţa
fiind preocuparea ei de acum înainte. Prima Erinie îi
spune lui Oreste: „Ei? Ţi-a mai rămas vreo urmă de
îndoială? Cum să nu te urască? Trăia liniştită cu visele
ei, şi ai venit tu, aducând cu tine măcelul şi sacrilegiul”. Lui Oreste nu-i este însă teamă; el e liber, mai
presus de nelinişti şi de amintiri, dar este singur, neînţeles de nimeni. Soarta pe care o are este prea grea
pentru tinereţea sa, marcându-i existenţa tragică ce
tinde să atingă culmile sublimului. Locuitorii Argosului trăiesc un moment de puternică derivă în care reperele sunt inversate: acesta este un adevăr crunt pe
care i-l spune zeul Jupiter. El îi precizează că reprezintă principiul Binelui, în timp ce Oreste a ales Răul
în momentul în care a omorât, deşi cei ucişi comiseseră o faptă abominabilă. În timp ce locuitorii Argosului îl consideră un ucigaş, Egist comiţând două
crime în numele libertăţii sale – „Eu sunt (subl. Aut.)
libertatea mea!” – Oreste nu mai vrea să asculte de zei,
ci să meargă pe drumul său care este cel al libertăţii,
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al cunoaşterii de sine. Înfruntă mulţimea dezlănţuită,
doritoare de cele mai mari atrocităţi, mulţime căreia îi
este însă teamă de el. În urmă cu cincisprezece ani, cetăţenii din Argos l-au acceptat pe Egist, criminalul, ca
pe unul de-al lor pentru că acesta n-avea curajul faptelor sale şi nu-şi putea îndura crima care era privită
aproape ca un accident. Spre deosebire de el, Oreste
are curajul faptelor sale, îşi asumă crimele, le spune
oamenilor că pentru ei a ucis, să-i scape de teroarea
morţilor şi de muştele terifiante. Îi lasă să înceapă o
viaţă nouă, să trăiască, el luându-şi adio de la ei; refuză

Libertatea e atunci când ești fericit de locul în care ești,
de oamenii cu care te înconjori și lucrurile pe care le faci,
toate la un loc. Oamenii în jurul cărora stau zi de zi, oameni
ai străzii, oameni evacuați, cazuri sociale, ei, săracii, nu pot
fi liberi. Pentru că, absolut nefilozofic, fără bani se pare că
nu poți fi liber să beneficiezi de ceva decență. Mi se pare că libertatea
se exprimă, cumva, în niște unități de măsură numite tihnă. Nu e
omul tihnit, nu e liber. Un fel de confort, dar un confort complex, nu
ca la canapeaua scumpă de la Ikea.
Am dat de un domn la o terasă, zicea că a fost regizor în tinerețe. Acum, cerșea pe la mese țigări și beri.
Eh, omul ăla era fericit că e atunci, acolo, că vorbește cu
noi, că lumea stă de vorbă cu el. Era liber și
tihnit, în felul lui, că oamenii făceau fix ce avea
el nevoie la momentul respectiv: să-l asculte.
Și ne-a spus: sunt boschetar, dar nu sunt
prost.
Dar libertatea asta nu e ceva de lungă
durată. Acum o ai și, într-o secundă, s-a dus.

Irina ZAMFIRESCU
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coordonator ActiveWatch, activist pentru
oamenii evacuați, bicicliști, bucureșteni
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să fie regele lor, nedorind să urce pe tronul celui răpus
de el, tron şiroind de sânge. Pleacă, nu înainte de a le
zice o parabolă, o situaţie similară cu a lui lăsându-i
să înţeleagă sensurile: un cântăreţ din fluier i-a salvat
pe cei din Scyros, un oraş invadat de şobolanii care rodeau totul. Rozătoarele (ca şi muştele) au fost atrase
de cel deosebit şi l-au urmat, lăsând oraşul în pace. În
piesa lui Sartre rolul Salvatorului este luat de Oreste,
cel care şi-a asumat Răul (crimele), părăsindu-i pe cei
privaţi de libertate, trăitori în minciună.
În 1944 se reprezintă piesa într-un act Cu uşile
închise (Huis clos) cu doar patru personaje: două
femei, Inès şi Estelle, un bărbat, Garcin, şi băiatul de
serviciu. Editura Gallimard va publica piesa un an mai
târziu. Spaţiul este simbolic, sugestiv pentru problematica piesei: un salon în stil Napoleon al III-lea a
cărui uşă este încuiată pe dinafară, unde este prea cald,
lămpile rămân aprinse permanent, unde nu sunt nici
oglinzi, nici ferestre, nu se poate dormi, soneria nu
aduce salvarea, unde sunt confiscate periuţele de dinţi.
Toate aceste elemente configurează infernul, un spaţiu
închis, unde cei trei intră morţi; de aceea, nu le mai foloseşte ceea ce aparţine de viaţă într-un spaţiu în care
sunt prinşi ca nişte „şobolani”, fiind pedepsiţi pentru
ce-au făcut în timpul vieţii şi, inevitabil, trebuie să-şi
ispăşească păcatele. Lipsiţi de libertate, n-au ales să
ajungă acolo şi trebuie să îndure „viaţa fără întrerupere” („Poate că niciodată n-am fost atât de vii.”) prin
suferinţe ce au loc în interiorul lor, în spaţiul propus
de piesă neexistând lacrimi şi nici obiecte specifice
torturii: ţepi, grătare, cazane cu smoală. Sunt suferinţe
interioare ce provoacă un chin neîntrerupt care distruge. Astfel, acolo nu există călău care să pună în mişcare obiectele de tortură şi să ducă la îndeplinire
pedepsele. Pedeapsa este mai cumplită decât una fizică, corespunde timpurilor moderne şi literaturii existenţialiste: este tortura minţii provocată de existenţa,
de privirile (motiv existenţialist) şi de reproşurile celorlalţi doi în spaţiul în care sunt condamnaţi să rămână pe vecie, ei neputând opta pentru nimic altceva:
„Călăul este fiecare dintre noi pentru ceilalţi doi”.
Trăsătura comună a celor trei prizonieri ai camerei – carceră (tortură) este aceea că au greşit în timpul
vieţii sau chiar au făcut ceva imoral şi atunci totul este
aranjat, îşi pierd libertatea de-a alege ce le convine.
Greşelile se răzbună şi ei vor fi distruşi. Garcin (originar din Rio) s-a făcut vinovat pentru că timp de cinci
ani a chinuit-o pe soţia lui care nu i-a reproşat nimic
deoarece ea avea vocaţia martiriului şi-l admira prea
mult. Nu regretă nimic, se aşteaptă să-şi plătească faptele nelegiuite. Din atitudine pacifistă, a refuzat să
meargă la război, a luat trenul pentru a ajunge în Mexico şi a fost prins la frontieră; a murit executat prin
împuşcare cu douăsprezece gloanţe trase în piept. Inès
Serrano nu regretă nimic din ce s-a întâmplat în viaţa
ei: era o femeie pierdută care avea nevoie de suferinţa
celorlalţi ca să existe. Prinsă într-o poveste tenebroasă
cu un bărbat şi o femeie care sfârşesc prin moarte, va
muri şi ea alături de victima femeie, asfixiată. Totuşi,
vrea să lupte şi să-şi aleagă infernul. Estelle Rigault
vine de la Paris şi nu ştie motivul pentru care a ajuns
acolo, gândindu-se că poate fi o greşeală. Orfană şi să-
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racă, cu un frate mai mic bolnav şi având nevoie de
îngrijire, a fost nevoită să se căsătorească cu un bărbat
bătrân, dar bogat şi bun. Întâlneşte apoi pe un bărbat
cu care are un copil nedorit, o fetiţă, pe care o omoară,
aruncând-o într-un lac. Se întoarce liniştită la Paris,
soţul ei nebănuind nimic. Tatăl copilului, profund afectat, şi-a zburat creierii şi ea a murit de pneumonie.
Toate sunt poveşti triste, situaţii-limită, vinovăţii ce
trebuie să fie plătite după moarte. După destăinuiri,
fiecare cunoaşte vinovăţiile celorlalţi doi; se privesc
în faţă şi se pot judeca, sporindu-şi astfel chinurile sufleteşti. Nu mai e nevoie de călău. Inès: „Ei bine, au
realizat o economie de personal. Asta-i tot. Clienţii fac
serviciul ei înşişi, ca în restaurantele cu autoservire”.
Discuţiile în contradictoriu continuă, devin tot
mai acerbe, îi terorizează, sunt amplificate de prezenţa
femeilor; fiecare ştie totul despre ceilalţi, nu mai au
niciun secret. Garcin: „În curând fiecare va sta golpuşcă în faţa celorlalţi”. Căldura e din ce în ce mai accentuată, încât sunt nevoiţi să se dezbrace până la piele
(gest simbolic): tot trecutul neguros este cunoscut de
ceilalţi doi, sunt uscaţi, nu mai ştiu să primească, să
dea, nu se mai pot salva: sunt nişte simple obiecte;
apare reificarea (alt termen specific existenţialist). Singurul lucru care le rămâne este să se pândească unul
pe altul şi să se atace la momentul oportun; sunt prinşi
ca într-o capcană. Garcin: „[...] Uită-te la mine: suntem
despuiaţi. Despuiaţi până la oase şi te cunosc până-n
inimă. Dar asta e o legătură între noi: crezi că aş vrea
să-ţi fac rău? Nu regret nimic, nu mă plâng; şi eu sunt
uscat [...]”. Singurele martore ale căderii lor sunt privirile care îi scrutează, comentând aspru orice gest sau
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vorbă. Nici iubirea nu mai poate salva. Estelle şi Garcin se doresc, ar putea face un efort pentru a se iubi cu
adevărat şi au încredere că ar putea ieşi din infern. Dar
totul se desfăşoară sub privirile lui Inès care aruncă
vorbe veninoase, este geloasă, se ceartă cu Estelle. Atmosfera devine torturantă psihic, nu se mai poate suporta nimic şi uşa nu se deschide. Garcin: „Deschideţi!
Deschideţi odată! Primesc tot: trasul pe roată, cleştii
de smuls carnea, plumbul topit, fierul roşu, colierul de
fier, tot ce arde, tot ce sfâşie, vreau să pătimesc cu adevărat. Mai bine o sută de chinuri, mai bine biciul, vitriolul, decât tortura asta a minţii, stafia asta a torturii
care abia te atinge, care te mângâie şi care nu te doare
niciodată destul [...]”. Când pe neaşteptate uşa se des-

chide, e din ce în ce mai cald şi
nimeni nu mai vrea să iasă; constată că nu mai pot fi decât împreună şi aleg să închidă uşa şi
să rămână pe vecie toţi trei. Nu
se pot omorî sau sinucide pentru
că sunt deja morţi. Garcin: „[...]
Va să zică acesta e infernul.
N-aş fi crezut niciodată... Vă
aduceţi aminte: pucioasa, rugul,
smoala... Ah, ce mai glumă. Nui nevoie de flăcări şi de smoală,
infernul sunt ceilalţi”.
Piesa Diavolul şi Bunul
Dumnezeu (Le Diable et le Bon
Dieu) a fost reprezentată în
1951, generând un adevărat
scandal în cercurile catolice care
au văzut în Sartre pe „ateul providenţial”; piesa a fost catalogată
drept „o demonstraţie a inexistenţei lui Dumnezeu”. Aşa cum
se arată încă din titlu, piesa se bazează pe tema dualităţii Binelui şi a Răului (cuvinte scrise cu majusculă)
în viaţa omului. Eroul piesei, a cărei acţiune se petrece
în secolul al XVI-lea, este Goetz, bastard, neîntrecut
conducător de oşti, angajat într-o aventură a libertăţii
personale, deopotrivă în numele Răului (Diavolul) şi
al Binelui (Dumnezeu) în timpul bătăliei pentru oraşul
Worms. Goetz: „Rău faci: îmi arăţi că Binele este cu
neputinţă, pariez deci că voi face Binele: e cea mai
bună cale din toate pentru a fi sigur. Am fost un nelegiuit, mă schimb; fac stânga-mprejur şi pariez că ajung
un sfânt”.
Despre Goetz se spune că-i place să facă numai
rău, că e un nemernic, un bastard, că aparţine Diavo-

„- Spuneţi-mi o definiţie a libertăţii. Cît de liberă aţi fost
şi sînteţi? Cît de importantă e libertatea pentru un scriitor?
- O definiţie? Nu ştiu dacă pot da o definiţie, chiar dacă
pe omul liber îl recunosc de la distanţă. Mai degrabă formulez
un îndemn: libertatea se ia, nu se dă. Sunt convinsă că oamenii de
onoare sunt inflexibili în principiile lor, nu dilematici. Gh. I. Brătianu
n-a fost dilematic; nici Mircea Vulcănescu, nici Monseniorul Ghika, nici
Iustin Pârvu, nici Ion Gavrilă Ogoranu. Marii români şi-au pus în pericol
integritatea fizică şi psihică pentru dreptul la opinia liberă. Au murit
în puşcării politice sau au fost fugăriţi, izgoniţi în afara ţării, desţăraţi
(e cuvântul lui Aron Cotruş, plecat din spaniolul desterrado). Şi-au păstrat în exil ideea de libertate, pentru că România fusese „eliberată” de
libertate. Mai aproape de noi, nici Goma, nici Gheorghe Grigurcu, nici Dorin Tudoran, nici Vasile Gogea nu
sunt dilematici. Omul – domnul meu Petru a avut
certitudini, nu dileme. Mi-a spus să scriu ca
şi cum n-aş trăi în socialism, sub cenzură.
I-am urmat, cât am putut, sfatul.”
(„Supraviețuiri în post moralia. Magda
Ursache în dialog cu Adrian Alui Gheorghe”,
p. 30-31)
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lului. Oamenii din cetate cred că „nimic nu se întâmplă
fără voia lui Dumnezeu şi Dumnezeu e bunătatea însăşi”; războiul s-a născut din răutatea oamenilor, a
adus nenorociri (răul) în cetate, foamete, flageluri şi e
nevoie de şapte ani ca să fie pedepsiţi cei răi. Wormsul
trăieşte un timp al confuziilor, e un oraş pierdut; oamenii simpli cred că Dumnezeu i-a părăsit şi că Biserica „îşi vinde favorurile bogaţilor”. Goetz vrea să
cucerească Wormsul în fruntea armatei sale şi preotul
Heinrich vrea să-i predea oraşul în schimbul scăpării
de la moarte a preoţilor pe care norodul doreşte să-i
ucidă; aceasta pentru că preoţii au menirea să-i ispitească pe cei răi cu Binele. În acest moment, Heinrich
e un trădător, un măscărici prins între două alternative.
El trebuie să aleagă: dacă săracii mor înainte de a-şi
ucide preoţii, îşi păstrează mâinile nepătate şi se vor
regăsi în cer. Dacă săracii vor mai avea câteva săptămâni de viaţă, vor fi trimişi mânjiţi de sânge în iad. E
prins între Bine şi Rău ca un şobolan într-o capcană.
Dar Heinrich s-a ales singur. A venit la Goetz din proprie iniţiativă, fără să fie influenţat de cineva; voia să
facă Răul şi chipurile necruţătoare pe care le vede îl
ajută să-şi dea seama că era pe cale de a-l face cu adevărat. Goetz şi Heinrich seamănă în acest moment aşa
de bine, încât se confundă. Goetz ştie să facă Răul pentru că Binele e gata făcut de Dumnezeu-Tatăl. Şi totuşi, unul dintre slujitorii lui Dumnezeu i-a adus cheile
oraşului. Apoi vorbeşte cu Nasty, brutarul, care-i propune să se alieze cu plebea oraşelor şi a satelor pentru
a distruge toate construcţiile ridicate de Satana, toate
statuile păgânilor, miile de cărţi care răspândesc o şti-
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inţă diabolică. În felul acesta, va deveni biciul lui
Dumnezeu clădind „cetatea lui Dumnezeu”. Brutarul
propovăduieşte ideea egalitarismului şi a răspândirii
sacrului în fiecare om. Nasty: „Toţi oamenii sunt egali
şi fraţi, toţi sunt în Dumnezeu şi Dumnezeu e în toţi.
Sfântul Duh vorbeşte prin gura fiecăruia, toţi oamenii
sunt preoţi şi proroci, fiecare poate boteza, cununa,
propovădui Evanghelia şi ierta păcatele; fiecare vieţuieşte în obşte pe pământ în faţa tuturor, iar singuratic
în sufletul său, în faţa lui Dumnezeu”. Goetz crede că
Dumnezeu îi permite să aleagă, să facă aşa cum crede
de cuviinţă, să fie liber în slujba Răului. Goetz: „[...]
Mulţumesc, Doamne, îţi mulţumesc. Mulţumesc pentru femeile violate, mulţumesc pentru copiii traşi în
ţeapă, mulţumesc pentru oamenii decapitaţi [...]”.
Crede că Dumnezeu se serveşte de el. Iată paradoxul
servit de tema majoră a piesei: un om, Goetz, care susţine că face Răul de dragul Răului, dar poate face şi
după voia lui Dumnezeu; poate să-L tulbure pe Dumnezeu cel Atotputernic, în aşa fel încât în el i se face
groază lui Dumnezeu de sine însuşi. De acum încolo,
Goetz vrea să cunoască Binele şi, împreună cu Nasty,
să refacă Paradisul, dând pământ ţăranilor şi înlăturând
inegalităţile, mizeria, servitutea. Descoperă că Binele
înseamnă iubire şi vrea să-l facă chiar împotriva tuturor, construind Cetatea Soarelui. Timp de şapte ani, se
gândeşte să aleagă slujirea Binelui care, după părerea
lui, nu poate zămisli Răul. Goetz: „[...] Brutarule, sunt
bolnav de boala Binelui, şi vreau ca boala asta să fie
molipsitoare. Voi fi martor, martir şi ispită”. Soarta lui
e acum iubirea şi cu ajutorul lui Dumnezeu, lumina va
învălui totul. În lumea confuziilor propusă de piesă, o
lume pe dos, în care „Diavolul e făptura lui Dumnezeu”, chiar dacă face bine, chiar dacă face rău, Goetz
e urât de oameni. Recunoaşte că a comis multe fărădelegi, dar acum vrea să ia toate păcatele asupra sa.
De aceea, face un gest simbolic, se urcă în amvon şi,
întinzând braţele în cruce, îşi înfige pumnalul în palme
şi în coastă, imitând postura lui Iisus cu care vrea să
se confunde. Sângele lui curge pe crucifix şi devine
sângele lui Hristos, binefăcătorul omenirii. Astfel va
fi clădită Cetatea Soarelui, cetatea-model, în care Iubirea va fi cuvântul-cheie şi toată lumea va fi bună, fericită. E un locaş sfânt, unde oamenii ar trăi la modul
christic, binecuvântând pe cei care-i lovesc. Nu fac rău
nimănui şi sunt fericiţi, hrănindu-se din ura, măcelurile
şi sângele celorlalţi. Pentru ei, Iubirea ar putea învinge
chiar şi războiul. Dar oamenii încetează să-l mai urmeze pe Goetz, îl atacă ca nişte lupi, lăsându-l singur
în bunătatea lui; acesta îl invocă pe Dumnezeu, se
smereşte şi vrea să ştie cum se deosebeşte singurătatea
pe care o dă Binele de singurătatea pe care ţi-o dă
Răul. Goetz: „[...] Te-am întrebat, Doamne, şi mi-ai
răspuns... Fii binecuvântat pentru că mi-ai destăinuit
răutatea oamenilor. Voi pedepsi greşelile lor în propria
mea carne, voi chinui trupul acesta prin foame, frig şi
bici: îl voi ucide cu încetul, foarte cu încetul. Voi nimici omul, căci l-a zidit ca să fie nimicit [...]”. Goetz
se simte prins între Bine şi Rău, între Bunul Dumnezeu şi Diavol, i se pare că cele două categorii coexistă
în el, că în gâtlej are iadul şi în urechi are raiul. A vrut
ca Binele făcut să fie mai mare decât Răul făcut şi n-
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a reuşit; a vrut să trădeze Răul şi să facă Binele, dar a
ieşit „un Rău şi mai rău”. Binele şi Răul sunt noţiuni
relative şi depind de felul alegerii personale pentru a
depăşi o situaţie. Goetz e prins într-o situaţie fără ieşire: nu i s-a îngăduit să devină bun, dar nu mai are
poftă să mai fie rău. Un lucru e sigur: a rămas acelaşi
– un bastard. Goetz îşi dă seama că Dumnezeu nu
există, că el singur a hotărât Răul şi a născocit Binele.
Sartre preia aici o afirmaţie a filozofului Nietzsche potrivit căruia, pentru omul modern, „Dumnezeu e
mort”. Astfel, nu mai există judecată supremă, martor,
pedeapsă sau binecuvântare: „Nu mai e Rai, nu mai e
Iad: doar Pământul”. Hotărârea lui Goetz e una tranşantă: îşi dă seama că trăieşte într-o lume în care contrariile există împreună, lucru care produce confuzii,
ceea ce s-a şi întâmplat pe parcursul acţiunii. Goetz:
„[...] Voiam Binele; o prostie; pe pământul ăsta şi în
vremurile astea, Binele şi Răul sunt de nedespărţit: primesc să fiu rău ca să devin bun”. În lipsa lui Dumnezeu, începe împărăţia omului. Pentru a fi cu oamenii,
Goetz va rămâne singur cu cerul gol deasupra capului.

LIBERTATE

lovanului care, odată ajuns în vârf, se va rostogoli la
vale, eroul acceptând pentru vecie urcuşul, munca lui
Sisif însemnând „ceva ce nu poate fi niciodată terminat”. Omul absurd e obişnuit cu efortul, ştie că în viaţă
sunt şi dureri, şi bucurii, că angajarea continuă îl va
face fericit; nu ni-l putem închipui că va abandona
vreodată.

***

Un alt mare scriitor (laureat al Premiului
NOBEL, 1957) este Albert Camus care nu se consideră existenţialist. Pentru Camus, lumea este iraţională
şi de aceea are un caracter absurd. Existenţa înseamnă,
în opera lui, înstrăinare, exil, revoltă, solidaritate, responsabilitate. O idee comună cu opera lui Sartre: cunoaşterea nu este posibilă decât prin intermediul unei
experienţe trăite, fiind individuală, subiectivă. Ideile
apar în opere variate, de la eseu (Mitul lui Sisif, Omul
revoltat) la romane (Străinul, Ciuma) şi piese de teatru
(Caligula, Neînţelegerea, Starea de asediu). Sisif îl reprezintă pe omul absurd, dominat de ura faţă de
moarte, dispreţul faţă de zei şi de pasiunea pentru
viaţă. Eroul lui Camus îşi depăşeşte destinul prin dispreţ. Îşi acceptă supliciul prin ridicarea perpetuă a bo-
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Libertate s.f. 1. Oxigen necesar dezvoltării armonioase a
omului. 2. Drept universal ce îi permite individului să se exprime fără a fi blamat, după propriile convingeri și percepții,
în limita libertății celuilalt, în timp ce își asumă totodată
responsabilitățile și urmările acțiunilor sale. Eliberarea față de așteptările
altor persoane. Bucuria de a trăi fără a fi judecat. 3. Set de valori deja
aprobate de clasa conducătoare, majoritară. 4. Iubire. Timp. Armonie.
5. Non-discriminare. 6. Privilegiu.
Eu consider libertatea a fi abilitatea de a trăi necondiționat de
vreun status social. Desigur, bucuria de a exista fără a fi blamat ori etichetat, ne este aproape imposibilă, astfel că aș vedea-o și ca pe o eliberare din așteptările pe care alții le au cu privire la noi.
Având în vedere evenimentele nu demult întâmplate,
libertatea încă reprezintă pentru mulți un privilegiu, prin
faptul că sunt priviți drept paria ai societății, Ori dacă e să
privim vechea expresie „libertatea ta se termină
unde începe a celuilalt”, putem conclude că nu
poți fi liber, dacă ești lipsit de drepturi umane
fundamentale.
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Romanul Ciuma (La Peste), 1947, este conceput
ca o alegorie prin care sunt reprezentate regimurile totalitare. Fascismul, contemporan cu scrierea romanului, este pentru omenire un flagel la fel de mistuitor
precum ciuma care loveşte oraşul algerian Oran; este
o pură ficţiune, de altfel. Un prim element al alegoriei
este chiar titlul romanului, substantivul denumind o
boală infecţioasă foarte gravă ce se extinde foarte repede, luând proporţiile unei epidemii cu un număr
foarte mare de victime, boală ce se transmite prin intermediul rozătoarelor. Prin extensie, acest cuvânt desemnează o nenorocire cu repercusiuni asupra omenirii.
În decursul istoriei, substantivul a fost legat de sisteme
politice odioase sau de personalităţi care şi-au pus amprenta malefică asupra evoluţiei umanităţii. În acest
roman, care se referă la anii ’40 ai secolului al XXlea, ciuma trimite la nazism şi la tot ce a însemnat el
şi promotorii lui: privarea de libertate, imposibilitatea
unei opţiuni, traiul într-un spaţiu recluzionar, exilul interior, singurătatea, confruntarea permanentă cu situaţii-limită. Albert Camus oferă şi o soluţie: apariţia
solidarităţii, a sentimentului responsabilităţii, unirea
oamenilor întru combaterea ciumei. Flagelul i-a învăţat pe oameni să se solidarizeze, să nu se lase doborâţi,
le-a descoperit calităţi nebănuite până atunci. În acelaşi timp, finalul romanului avertizează asupra înţelesurilor acestei alegorii: bacilul ciumei poate să stea
adormit multă vreme până în momentul în care va apărea din nou prin mesagerii săi (şobolanii) într-o cetate
fericită spre nenorocirea şi învăţătura oamenilor. Un
alt element al alegoriei este spaţiul în care a lovit flagelul imaginar: oraşul Oran, prefectură franceză de pe
coasta algeriană, cu totul obişnuit, banal, în care viaţa
nu e pasionantă; un oraş fără pitoresc, fără vegetaţie,
fără suflet. Interesant este şi faptul că la Oran nu sunt
condiţii favorabile pentru însănătoşirea unui om bolnav ce se simte aici foarte singur, prins între pereţii ce
trosnesc de căldură. E însă un oraş cu un peisaj nemaipomenit, în mijlocul unui podiş deschis, înconjurat de
coline luminoase, cu spatele la un golf bine conturat,
în aşa fel încât marea trebuie căutată ca să poată fi văzută. Nimic nu putea să prevadă ceea ce avea să se întâmple, gravele evenimente consemnate într-o cronică
de către personajul principal, doctorul Bernard Rieux.
Oraşul şi locuitorii lui trăiesc cu indiferenţă, la început,
cu intensitate, mai apoi, fiecare etapă a flagelului, de
la primele semne (numărul crescând de şobolani
morţi) până la închiderea oraşului când toţi cei aflaţi
acolo au fost prinşi înăuntru şi destinele individuale
au devenit un uriaş destin colectiv. Oamenii nu mai
pot ignora ceea ce există cu adevărat, nu mai pot fi liberi să aleagă, trebuie să accepte cu resemnare realitatea. Sfârşitul epidemiei va veni după multe luni şi
pierderi umane uriaşe, un imens tribut adus morţii
când energiile se descătuşează într-o bucurie imensă,
un spectacol al vieţii prea mult timp reprimate, al exuberanţei fără margini: „Toţi strigau sau râdeau. Provizia de viaţă pe care o făcuseră în timpul acestor luni,
când fiecare îşi micşorase cât mai mult arderea sufletului, ei o cheltuiau în această zi care era parcă ziua
supravieţuirii lor”.
Din galeria de personaje prinse în interiorul Ora-
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nului de flagelul nimicitor se desprinde figura medicului Bernard Rieux, primul care vede un şobolan
mort la ieşirea din cabinetul său. În acelaşi timp, el îşi
asumă şi misiunea de cronicar al evenimentelor,
dându-i-se astfel un dublu rol: e implicat direct prin
profesia care alege pentru el; trebuie să afle, să adune
tot ce se cunoştea despre această boală şi momentele
în care a lovit ea de-a lungul timpului, să-i ajute pe oameni şi, în acelaşi timp, să fie obiectiv, să se detaşeze
şi să consemneze pentru istorie tot ceea ce se întâmpla,
tot ceea ce văzuse şi auzise. A devenit astfel o voce a
suferinţei, a exilului, a solidarităţii şi a iubirii. În cronică a vorbit în numele tuturor pentru că în acele luni
nesfârşite nu mai existau suferinţe personale, ci era o
imensă suferinţă colectivă. Vizitelor regulate la bolnavii cronici şi consultaţiilor, doctorul Rieux îi va adăuga
pe bolnavii cu simptome neobişnuite pentru acele vremuri: febră mare, sete îngrozitoare, ganglioni umflaţi,
delir. Deşi era considerată eradicată de ani de zile din
zona temperată, Rieux şi doctorul Castel îşi dau seama
că este vorba despre ciumă. Concetăţenii nu iau în
seamă semnele, cred că e un vis urât ce o să treacă,
continuă să trăiască liber, să facă ceea ce voiau şi, în
special, să petreacă, să meargă la cinematograf, la restaurant: „Ei continuau să facă afaceri, proiectau călătorii şi aveau păreri. Cum să se fi gândit ei la ciuma
care suprimă viitorul, deplasările şi distracţiile? Ei se
credeau liberi şi nimeni nu va fi vreodată liber atâta
timp cât vor exista flageluri”. Medicii impun autorită-
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ţilor luarea unor măsuri pentru limitarea răspândirii
bolii, pentru responsabilizarea cetăţenilor, pentru declararea stării de ciumă şi închiderea oraşului. Următoarea etapă, în care Rieux a avut un rol major, a fost
organizarea oamenilor pentru ajutorarea semenilor şi
îngrijirea lor. Se vorbeşte tot mai mult despre solidaritate, responsabilitate şi binele colectiv. Uniţi, puteau
să facă progrese, în ameliorarea situaţiei, învăţau să
lupte, nu se lăsau îngenuncheaţi: „Toată problema era
să împiedici un număr cât mai mare de oameni să
moară şi să cunoască despărţirea definitivă. Nu exista
pentru asta decât un singur mijloc, care consta în a
combate ciuma. Acest adevăr nu era admirabil, era
doar consecvent”. Rieux şi prietenii lui se lansează
într-o luptă teribilă cu flagelul, luptă care are costuri
uriaşe, dar până la urmă vor învinge, demonstrând că
oamenii solidari pot să reuşească să înfrângă şi cel mai
teribil cataclism.
Izbânda în plan profesional şi civic nu este completată însă de reuşita în plan personal. Bolnavă de un
an, soţia doctorului Rieux pleacă la tratament într-o

staţiune de munte odată cu apariţia primului şobolan
mort. Pleacă cu speranţa că totul o să fie bine şi la întoarcere îşi vor putea lua viaţa de la capăt. Pe tot parcursul acţiunii umanitare, doctorul o va avea drept
sprijin şi sfătuitor pe mama lui, „o femeie micuţă, cu
părul argintiu, cu ochii negri şi blânzi”. Cu toate că
nu-i este uşor, va alege să-şi ignore viaţa personală şi,
din solidaritate cu locuitorii oraşului, la care se adaugă
conştiinţa sa de medic, va lupta cu flagelul, înfruntând
ceea ce părea imposibil. După ce epidemia bate în retragere şi porţile oraşului urmează să se deschidă,
omul Bernard Rieux primeşte două lovituri cumplite:
prietenul său, Tarrou, cel care-l ajutase atât de mult,
este ultima victimă a ciumei şi, în dimineaţa zilei următoare, primeşte vestea morţii soţiei sale, eveniment
trist la care se gândise mereu. Cele două situaţii îl vor
împiedica să se bucure de victoria oamenilor solidari
asupra flagelului şi îl fac să aibă nostalgii şi amintiri.
Cronica pe care el o scrie este profesiunea de credinţă
a unui medic care în ciuda suferinţelor personale şi,
refuzând să admită flagelurile, îşi îndeplineşte cu sfinţenie misiunea profesiei sale, şi anume, punerea în
slujba oamenilor.
Un alt personaj este jurnalistul francez Raymond
Rambert, „cu chip hotărât, cu ochi luminoşi şi inteligenţi”, venit de la Paris să facă o anchetă pentru un
mare ziar asupra condiţiilor de viaţă ale arabilor. Dorind să se informeze despre starea lor sanitară, Rambert îl caută şi îl cunoaşte pe doctorul Rieux. Rambert
reprezintă tipul străinului, motiv preferat de Camus,
devenit chiar titlu de roman. Atunci când se închid
porţile oraşului, Rambert se numără printre cei mai
exilaţi pentru că, „surprinşi de ciumă şi reţinuţi în oraş,
ei se aflau în acelaşi timp departe de fiinţe la care nu
se puteau întoarce şi de ţara lor natală”. Suferinţele
străinilor sunt amplificate de distanţă şi de marea diferenţă dintre un spaţiu plin de lumină şi de stabilitate
şi altul în care sunt constrânşi să supravieţuiască în
condiţii de calamitate. Nefiind din zona afectată de flagel, Rambert se gândeşte să plece, să ajungă la Paris
unde îl aştepta iubita sa. Dar nu reuşeşte, e prins ca
într-o capcană, nu mai poate să fie fericit, atât timp cât
binele public este cu totul altul. Jurnalistul face diverse
demersuri, umblă prin tot oraşul cu o mică speranţă în
suflet că va reuşi, dar e în zadar. Caută apoi să iasă din
oraş în clandestinitate, dar eşuează şi aşa. Atunci se
oferă să lucreze alături de Rieux, alegând să servească
binele colectiv cu cea mare fervoare. Ceva mai târziu,
când ar fi posibilitatea să plece, refuză propunerea,
afirmând că i-ar fi ruşine să fie fericit de unul singur

Libertatea e dreptul de a te
exprima liber, fără a fi
împiedicat, limitat sau judecat.
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şi n-ar mai fi demn s-o iubească pe cea lăsată la Paris.
Rambert e învingător în luptă cu bacilul ciumei şi trăieşte bucuria revederii cu iubita pe peronul gării din
Oran. Exilul cumplit se va termina pentru el cu o bucurie copleşitoare în plan personal, fericirea venind în
goană, alergând „mai repede decât aşteptarea”.
Cam în acelaşi timp cu Rambert, Rieux îl cunoaşte şi pe Tarrou, un „om încă tânăr, cu statura
greoaie, cu chipul masiv şi brăzdat, tăiat de sprâncene
groase”, stabilit la Oran cu câteva săptămâni înainte
de apariţia primilor şobolani morţi. E catalogat drept
un personaj interesant, neştiindu-se despre el de unde
venea şi cu ce scop sosise în Oran. Tarrou răspunde
chemării lui Rieux, se implică în virtutea Moralei sale
care este Înţelegerea. Nu-i place că mulţi oameni sunt
inactivi în timp ce epidemia devenise problema fiecăruia şi fiecare trebuia să-şi facă datoria. Mult mai târziu, într-o seară de noiembrie, Tarrou şi-a ales
momentul destăinuirii în faţa lui Rieux, prilej cu care
arată cine este şi ce a însemnat viaţa pentru el până
atunci. În acelaşi timp, se justifică de ce a acceptat să
se implice în acţiunea umanitară de mare amploare
pentru eradicarea ciumei. Important este şi locul unde
se desfăşoară scena: pe terasa casei unui pacient de-al
lui Rieux de unde privirea se pierdea într-un orizont
în care cerul şi marea se amestecau. La înălţime, părea
că ciuma nu exista în oraş, că nu avusese puterea să
urce până acolo. Îi declară lui Rieux că suferea de
ciumă cu mult înainte de a veni în Oran şi dorea să
scape de ea. Îi vorbeşte despre tatăl lui care era procuror, un om cumsecade, nici sfânt, dar nici rău. Era
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foarte legat de el. Când a împlinit şaptesprezece ani,
Tarrou-tatăl l-a invitat la tribunal ca să-l vadă într-un
rol deosebit de cel de acasă şi ca să-l influenţeze în
alegerea viitoarei cariere. Pe adolescentul Jean îl impresionează prezumtivul vinovat pe care îl simte mai
întâi ca pe un om viu. Fără a-l interesa din ce cauză
este vinovat, Tarrou trece de partea acestuia şi este
consternat de faptul că tatăl lui cere moartea acelui om
prin tăierea capului. Mai mult decât atât, asistă împreună la executarea sentinţei. La puţin timp, Jean
pleacă de acasă, umblând prin Europa din solidaritate
cu cel omorât, ca să nu fie un ciumat: „Ştiu numai că
avem datoria să facem ce trebuie pentru a nu mai fi
ciumaţi şi că numai asta poate să ne facă să sperăm să
ne regăsim pacea interioară, sau cel puţin, în lipsa ei,
o moarte onorabilă”. De aceea, a ales să lupte împotriva ciumei, alături de ceilalţi, să înlăture sentimentul
vinovăţiei, să nu se mai considere un ucigaş. În timpul
epidemiei de ciumă, a înţeles că trebuie să fie solidar,
refuzând flagelul pentru a evita pagubele. A trecut de
partea victimelor, încercând să atingă liniştea sufletească. Din păcate, Tarrou pierde lupta cu ciuma şi,
mai mult decât atât, este ultima sa victimă: „[...] Tarrou
trăise în sfâşiere şi contradicţii şi nu cunoscuse niciodată speranţa”. Prin moartea lui, plăteşte vinovăţia tatălui.
Piesa de teatru Caligula (1938) aduce în primplan un personaj negativ al istoriei, autorul unei experienţe rare, creatorul unei „fericiri demente”. E
bucuros că se află printre puţinii din istorie care au
atins această stare, simţindu-se astfel şi mai liber. Caligula: „Trăiesc, ucid, exercit puterea delirantă a nimicitorului, faţă de care aceea a creatorului pare simplă
maimuţăreală. Asta înseamnă să fii fericit. Asta-i fericirea, această cumplită eliberare, acest dispreţ universal, sângele, ura din jurul meu, această izolare fără
seamăn a omului [...].” Nu-i place ce e în lume şi de
aceea caută luna, orice lucru oricât de nebunesc ar fi,
numai să nu aparţină acestei lumi. Fiindcă se consideră
un om liber şi vrând să se detaşeze de ceilalţi, alege
schimbarea legilor în stat, exterminarea celor care-l
contrazic; el vrea să schimbe totul, să facă ca din suferinţă să se nască râsul. Îşi înfometează poporul, abuzează de oameni, omoară persoane nevinovate, face
exact ce vrea. Totul este realizat sub formă de joc ca
într-o permanentă distracţie. Scipio: „Dar ăsta-i un joc
fără limite. E recreaţia unui nebun”. Ţelul lui este să
distrugă sensul vieţii oamenilor. Şi totuşi, supuşii consideră că nu-i destul de nebun. Societatea se transformă într-una haotică: familia se destramă, respectul
faţă de muncă se spulberă, patria e pângărită, valorile
sunt inversate. Caligula poate să aleagă pedepsele în
registrul negativ: înfometare, siluire, otrăviri, omorâre,
chinuri cumplite pentru că toată lumea e supusă lui şi
prin aceasta e vinovată. Caligula: „[...] Totul s-a răsturnat. Cinste, respectabilitate, opinie publică, înţelepciunea naţiunilor, nimic nu mai are sens. Totul dispare
în faţa fricii [...]”. Patricienii pun la cale un complot
împotriva lui Caligula: vor să-l lase să continue, să-l
încurajeze chiar, „organizându-i nebunia”. Prin cruzimile comise, se simte superior oamenilor, se singularizează şi crede că a devenit egalul zeilor. Şi cu toate
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acestea, nu se crede a fi un tiran. Spune că are o viaţă
împlinită, încărcată de cadavre, deşi numără doar douăzeci şi nouă de ani şi mai sunt încă mulţi ani înainte.
Caligula e fericit şi chiar mai liber decât atunci când a
început să distrugă pentru că a ucis mult, eliberânduse de amintire şi de iluzie. Îşi dă seama însă că n-a
putut avea luna, că nimic nu e pe măsura lui, că imposibilul nu există, că nu va ajunge la nimic, că n-a apucat pe drumul cel bun (ca şi Iona în finalul piesei cu
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acelaşi nume a lui Marin Sorescu), că nici libertatea
nu-i cea adevărată. În culmea smintelii, este ucis de
conjuraţi şi el are viziunea intrării triumfale în istorie.
Cultivând anumite teme şi motive, pornind de la
idei lansate în eseuri, scriitorii existenţialişti au realizat
(deseori sub forma parabolei) o tulburătoare mărturie
a experienţelor trăite de individ într-o lume scindată,
centrată pe ideea limitelor fizice şi psihice, limite care
se apropie de angoasă.

Ce-aș zice eu că e Libertatea? Capacitatea de a învăța
atunci când le știi deja pe toate și de a face atunci când nu
ești obligat să faci. Libertatea presupune dezvoltare continuă;
lipsa libertății duce la autosuficiență. Libertatea ne-o pot lua
alții până la un punct. De cele mai multe ori, ne-o luăm

singuri.
Ne naștem liberi. Cea mai importantă nevoie psihologică a omului
este autonomia. Bebelușul, după ce mama îi duce de câteva ori lingurița
la gură, ce face? Caută să pună mâna pe linguriță și să preia controlul
asupra propriei persoane. Pentru că s-a născut astfel: liber, autonom.
Ulterior, cultura, societatea "ne învață" cum să ne pierdem autonomia,
cum să ne-o cedăm în moduri foarte simple și ineficiente. Prin întrebări
și încurajarea alegerilor, prin stimularea creativității (chiar dacă nu întotdeauna rezultatele vor fi cele mai reușite), prin relaționare de la egal
la egal, prin dezvoltarea dorinței de a crește pentru sine, nu pentru a
demonstra altora, libertatea va redeveni o valoare integrată și ne va conduce viețile. Psihologia spune că adulții
se formează din copii supuși, copii rebeli și copii liberi.
Ultimii sunt cei care sunt învățați să gândească
mereu cu mintea lor pentru ei, nu pentru a nu
supăra pe nimeni, nu ca să facă întotdeauna
contra.

Cătălin STOICA
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specializat în limbaje de influențare,
în leadership, inteligență emoțională,
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Dragoș HÎRNEA

Absolvent al Colegiului Național “Unirea”
(promoția 2015)*

O călătorie în timp și necunoscut.
Razele cosmice

Știința adoră misterul. Trăim într-un Univers
imens despre care știm extrem de puține. De foarte
multe ori nici măcar nu conștientizăm, fiind absorbiți
în activitățile noastre cotidiene, că în afara acestei mici
planete pe care noi o numim Pământ, există un spațiu
ale cărui limite par să ducă la infinit.
Omenirea a fost încă de la începuturile sale
fascinată de corpurile cerești. Înțelegerea rolului Soarelui și a Lunii în formarea anotimpurilor, succesiunii
zilei și a nopții, măsurarea timpului, fixarea punctelor
cardinale, își are rădăcinile în perioada Antichității.
Deși vorbim despre o înțelegere complet rudimentară,
acest interes al omului pentru spațiul din afara atmosferei Pământului a dus la nașterea domeniului numit
Astronomie. Bineînțeles, lipsa unor tehnici adecvate
pentru studierea corpurilor cerești a dus de foarte
multe ori la concluzii eronate, ceea ce a însemnat o
evoluție foarte lentă a Astronomiei cu puține rezultate
remarcabile. Acest lucru s-a schimbat în anul 1543
când astronomul polonez Nicolaus Copernicus își publica lucrarea sa cea mai importantă „De Revolutionibus Orbium Coelestium” („Despre mișcările de
revoluție ale corpurilor cerești”), unde corectează falsa
idee cum că Pământul ar fi poziționat în centrul Universului și propune o nouă teorie în care planetele se
rotesc de fapt în jurul Soarelui, nu a Pământului. Lucrarea acestuia a fost preluată mai târziu de către Galileo Galilei care, cu ajutorul unei lunete astronomice
construită de el însuși, a reușit să studieze începând cu
anul 1611 mișcarea planetei Venus în jurul Soarelui,
să observe inelele planetei Saturn și patru dintre
sateliții naturali ai lui Jupiter. Acest moment a fost
unul de mare importanță în istoria Astronomiei, putând
vorbi în sfârșit despre un pas major în domeniul Astronomiei optice. Această ramură a Astronomiei a fost
singura care a adus contribuții la înțelegerea Cosmosului până în anul 1945, având bineînțeles limitările
sale.
În anii următori au apărut noi metode de investigare în cadrul Astronomiei, dând naștere unor noi domenii precum Radio Astronomia, Astronomia de Raze
X și Gamma, iar mai nou Astronomia de Neutrini. Și

totuși, chiar și acum după atât de mulți ani de studii și
cercetare a Universului, cunoaștem sub 4 % din ceea
ce el ne ascunde. Unul dintre marile mistere ale Cosmosului îl reprezintă razele cosmice, particule subatomice care posedă energii corespunzătoare
dimensiunilor macroscopice.
Povestea începe cu mai mult de 100 de ani în
urmă, mai exact în anul 1912 când părintele Fizicii Razelor Cosmice, Victor Hess, face primele măsurători
a radiației ionizante din aer într-un balon cu aer cald
până la o altitudine de 5 km. Până în acel moment deja
se știa de existența radioactivității. Se cunoșteau principalele tipuri de radiație, alpha, gamma și beta și, de
asemenea, că noi trăim într-un mediu în care există
mereu o cantitate de radiație la un nivel redus desigur,
ce nu dăunează organismului uman și care era presupus datorată dezintegrării elementelor radioactive din
scoarța Pământului. Deoarece nivelul radiațiilor scade
cu cât distanța față de sursă este mai mare, ceea ce se
aștepta în momentul respectiv era ca și nivelul radiației

* În prezent este student al Facultății de Fizică
a Universității din București, anul I de Masterat, specializarea Fizica atomului, nucleului, a particulelor
elementare, astrofizică și aplicații (FANPEAA). În
același timp este angajat în cadrul Institutului de
Științe Spațiale (ISS) pe postul de Asistent de Cercetare Științifică, unde se ocupă de studii de evoluție a
jerbelor de raze cosmice în atmosfera Pământului.
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naturale să scadă cu creșterea altitudinii la care se efectuau măsurătorile. Ceea ce a obținut însă Hess a fost o
surpriză imensă! În loc ca nivelul radiațiilor să scadă,
el creștea și deosebit de puternic în același timp! Singura explicație pe care Hess a găsit-o în acel moment
a fost că aceste radiații nu au cum să fie de origine terestră, ci cosmică. Pentru această descoperire Victor
Hess a primit premiul Nobel în anul 1936, iar aici își
are începuturile Fizica Astroparticulelor.
Au urmat peste 30 de ani de studii și măsurători ale acestor radiații ducând la rezultate extrem de
importante. Astrofizicienii au putut să demonstreze
faptul că radiația măsurată în atmosfera Pământului
este de fapt o radiație de tip secundar emisă în urma
dezvoltării a ceea ce ei au numit „jerbe de particule atmosferice”. Ce anume sunt aceste jerbe de particule?
Încearcă să îți imaginezi cum un proiectil având viteza
extrem de mare se lovește de un corp solid. În urma
ciocnirii corpul va exploda în mii de părți mai mici.
Același lucru se întâmplă și în cazul jerbelor de parti-

cule însă la dimensiuni subatomice. Ele sunt în fapt
„cascade” de particule secundare ce se propagă în atmosfera Pământului ca urmare a ciocnirii dintre razele
cosmice primare cu elemente constituente ale atmosferei. Desigur acum urmează întrebarea: „Dar ce
anume sunt aceste raze cosmice?”. Ei bine, razele cosmice sunt particule subatomice, majoritatea nuclee de
diferite elemente, de la Hidrogen până la Fier ce sunt
generate și accelerate la viteze și energii extrem de
mari în procese astrofizice deosebit de violente. O
parte dintre aceste particule se vor propaga prin spațiul
cosmic, iar o și mai mică parte vor ajunge să pătrundă
în atmosfera Pământului generând jerbe de particule.
Anii 1980 au adus o nouă dilemă în rândul astrofizicienilor. Până atunci se știa ce anume sunt razele
cosmice, însă de unde proveneau? Ce corp din Univers
putea accelera atât de puternic particulele și cum?
Această întrebare a determinat construirea unor observatoare gigantice în diferite locații ale lumii pentru detectarea jerbelor de particule inițializate de razele
cosmice. A fost aleasă această metodă indirectă de
detecție întrucât fluxul razelor cosmice scade dramatic
odată cu creșterea energiei lor, iar probabilitatea ca o
astfel de particulă să interacționeze cu un detector plasat pe un satelit în spațiu este aproape zero. Așadar
soluția a fost studierea jerbelor de particule. În acest
tip de abordare, atmosfera Pământului poate fi considerată un detector natural. Jerbele de particule preiau
toată informația despre razele cosmice primare, așadar
cercetătorii se pot folosi de această propietate pentru
a reproduce întregul eveniment în care pot fi generate
peste 100 de miliarde de particule secundare pentru a
obține într-un final informații precum masa, energia și
direcția de propagare a particulei primare. Rezultatele
nu au întârziat să apară. Pe 15 octombrie 1991 Observatorul Fly’s Eye localizat în Utah, USA, a detectat o
rază cosmică cu energia de 3.2x1020 eV. Un eveniment
similar a fost înregistrat pe data de 3 decembrie 1993
de către AGASA („The Akeno Giant Air Shower
Array” – Detectorul gigant de jerbe de particule
Akeno), localizat în Japonia, având de această dată o
energie de 2x1020 eV. Aceste două evenimente au adus
un mare semn de întrebare în rândul cercetătorilor.
Până atunci, astfel de energii erau considerate imposibile, niciun model teoretic nu putea să explice aceste
valori, iar misterul cu privire la sursa lor creștea
exponențial.
Pentru a se rezolva această dilemă în anul 1995
un grup de cercetători încep proiectul pentru Observatorul Pierre Auger. Noul observator urma să fie construit pe o suprafață foarte mare pentru a detecta cât

Music and seeing, meeting
new cool people is my
freedom.
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mai multe evenimente și implicit pentru a studia razele
cosmice cu energii între 1018 și 1021 eV.
În anul 2005 s-au obținut primele rezultate, iar
în anul 2007 construcția Observatorului a fost finalizată. Obiectivul a fost realizat în cadrul unei colaborări
internaționale formată din peste 18 țări, printre care se
numără și România.
La ora actuală Observatorul Pierre Auger este
cel mai mare detector de raze cosmice ultra energetice
(E>1019 eV) din lume. Localizat în Argentina lângă
orașul Malargüe la o altitudine de aproximativ 1400
m, acoperă o suprafață de 3000 km2. Condiția esențială
pentru alegerea locației a fost izolarea completă de
orice sursă artificială de unde radio, aici neexistând
semnal telefonic, iar intervențiile de mentenanță se fac
cât mai rar și doar în cazul în care acest lucru nu se
poate realiza prin sisteme automatizate.
Toate aceste eforturi au adus și descoperiri importante. După aproximativ 10
ani de cercetare și după detectarea a aproximativ 30000 de raze
cosmice individuale, cercetătorii de la Observatorul Pierre
Auger au confirmat pe data de
21 septembrie 2017 într-un comunicat de presă faptul că razele cosmice cu energii de un
milion de ori mai mari decât
particulele accelerate la LHC
(Large Hadron Collider) își au
originile în afara galaxiei Calea
Lactee. Această realizare a fost
imediat recunoscută în comunitatea științifică prin acordarea
unui premiu de către renumitul
site physicsworld.com în categoria „top zece descoperiri în
2017”.
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Știm și că principala
sursă de raze cosmice în interiorul galaxiei noastre o reprezintă supernovele, acestea fiind
ultimul stagiu de evoluție a
unei stele masive. În primele
etape de evoluție, orice stea, indiferent de masă, trece prin
aceeași stare numită fază principală, în care hidrogenul arde
formând nuclee de heliu. O
stea rămâne în acest stagiu
inițial până când 10% din masa
de hidrogen este consumată.
De aici mai departe totul depinde de dimensiunile acesteia.
În interiorul unei stele care are
o masă mai mică decât 1,5 din
masa Soarelui, procesul de ardere a hidrogenului începe în
centrul acesteia, unde temperaturile au valorile cele mai ridicate și evoluează treptat
spre exterior formându-se astfel un nucleu din heliu.
Temperaturile nu sunt însă suficient de ridicate pentru
a putea genera alte reacții, astfel în momentul în care
nucleul de heliu este prea mare pentru ca reacția de fuziune a hidrogenului să îl mai poată susține, steaua se
contractă într-o stea pitică albă. O pitică albă este o
stea cu temperatura suprafeței de aproximativ 10000
K, având o rază de 3000 kilometri. Stelele masive au
o evoluție diferită însă. Când o stea cu o masă de 20
de ori mai mare decât masa Soarelui își epuizează rezervele de hidrogen, echilibrul dintre presiunea
radiației și presiunea gravitațională este rupt, iar steaua
suferă un colaps sub propria gravitație în jurul nucleului de heliu format prin arderea hidrogenului. Acest
nucleu este însă atât de masiv încât în centrul său se
obțin temperaturi de 100 de milione de grade ce fac
posibil procesul de fuzionare a heliului în compuși ai
carbonului și oxigenului. Când rezervorul de heliu este
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terminat, procesul de contracție continuă ducând la
temperaturi de până la 1 miliard de grade astfel că oxigenul și carbonul continuă să ardă în elemente mai
grele precum neonul, magneziul și siliconul. Acest
proces de fuziune se repetă până când la temperaturi
de 3 miliarde de grade, se obțin compuși din grupul
fierului (fier, cobalt, nichel). În continuare precesele
de fuziune nu mai sunt posibile, nucleele de fier fiind
foarte strâns legate, iar nucleul stelei este în acest moment susținut doar de câtre electronii rezultați în urma
ionizării complete a materiei, nefiind însă îndeajuns
pentru a putea preveni un alt proces de contracție a
acestuia. Unele nuclee grele dezintegrează, consumând energie și astfel micșorând temperatura și presiunea din centrul stelei. Electronii interacționează și
ei cu protoni și nuclee grele formând neutroni, proces
ce contribuie și mai mult la micșorarea presiunii interioare a stelei. Acest lanț de evenimente conduce rapid
la un colaps total al nucleului interior, ducând la o densitate a acestuia ce depășește ca valoare densitatea nucleară de aproximativ 1014 g/cm3. În acest punct
nucleul interior trebuie să se reajusteze pentru a reveni
la o presiune normală astfel că are loc o implozie a stelei, straturile superioare fiind proiectate în spațiu de
unda de șoc generată de expansiunea violentă a nucleului. Acest proces este denumit explozia unei supernove și are ca rezultat nașterea unei noi stele
neutronice.
În cazul surselor extragalactice, însă, lucrurile
devin mai complicate. Momentan există doar candidați
pentru surse de raze cosmice precum pulsarii, stelele
binare, radio galaxiile, găurile negre sau centrii unor
nuclee galactice active, așadar căutarea răspunsurilor
continuă și acum.
Desigur, cineva poate spune că aceste lucruri
sunt nesemnificative și o pierdere de timp și fonduri:
”De ce să cauți răspunsuri în spațiu când noi trăim pe
Pământ și suntem foarte puțin afectați de evenimentele
ce se produc la milione de ani lumină de planeta noastră? De ce să încerci tu să găsești răspunsuri la întrebări ce sunt vechi de zeci de ani? Sigur nu vei găsi tu
soluția. Mai bine procedezi și tu ca restul lumii și te
înscrii în goana nebună după o condiție materială mai
bună decât a altora. De ce să te complici? Oricum viața
e prea scurtă.” Eu am un răspuns simplu, deoarece asta
înseamnă pentru mine a avea o minte liberă. Știința îți
oferă oportunitatea de a-ți testa limitele intelectuale,
iar singura barieră este cea pe care ți-o impui tu singur.

LIBERTATE

Având o astfel de libertate, nu poți decât să vrei să evoluezi tot mai mult, tu ca persoană și în același timp,
dacă ești îndeajuns de bun și toată comunitatea
științifică prin realizările tale.
Următoarea frontieră pentru noi ca umanitate
îl reprezintă Spațiul. Încă mai avem multe de aflat și
există cercetători ce lucrează zi de zi în toată lumea
pentru ca la un moment dat în viitor să putem depăși
această frontieră. În acest moment razele cosmice sunt
unii dintre cei mai importanți mesageri din Univers pe
care noi îi primim aici pe Pământ și unul dintre foarte
puținele moduri în care putem studia evenimente sau
corpuri extragalactice, imposibil de obsevat prin metode convenționale, așadar, este extrem de important
să decodăm informația pe care aceste particule o
poartă, pentru a mai face un pas important în
înțelegerea Universului.
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What freedom means to me is to go
anywhere and love whoever you
want without discrimnation. To be able to travel freely
and enjoy life and live, that’s
freedom to me.
Dwayne DOPSIE
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Este omul liber?
Constrângerea e contrariul libertății?
Fericirea înseamnă libertate?
În sensul cel mai larg, libertatea înseamnă
absența constrângerii. Și există atâtea libertăți câte
constrângeri există, de care ne emancipăm.
De exemplu o piatră se află în cădere liberă
când această cădere este independentă de tot ceea ce
ar substitui un obstacol pentru legea gravitației.
Schimbul liber este comerțul emancipat de
constrângeri vamale și tarife impuse.
Libertatea presei este absența constrângerii
cenzurii.
Libertatea metafizică sau liberul arbitru este o
libertate independentă de orice determinism, o libertate absolută. A crede în liber arbitru înseamnă a crede,
de exemplu, că un anumit om care a comis o crimă ar
fi putut sa nu o comită. Libertatea metafizică ar fi deci
un soi de putere miraculoasă dată omului, în fiecare
clipă a vieții sale cotidiene.
Libertatea este puterea de a acționa independent nu numai de constrângeri exterioare, dar și de
orice determinare interioară. Eu aș avea misterioasa
putere de a face acte care nu ar fi determinate nici de
ideile mele, nici de instinctele mele, nici de deprinderile mele. Acesta este liberul arbitru al metafizicienilor
însemnând puterea pe care omul și-o recunoaște, de a
acționa după cum spunea Renouvier: „ca și cum
mișcările conștiinței lui și în consecință actele care
depind de el ar putea varia ca urmare a ceva ce este
în el, dar pe care nimic, nici măcar ceea ce este el
însuși înainte de ultimul moment care precede
acțiunea, nu ar predetermina-o.”
A demonstra libertatea înseamnă a revela necesitatea ei; astfel mă lovesc de un efect al anulării
libertății, pentru că libertatea este puterea de a face sau
a nu face, de a pune acte imprevizibile, presupune
absența necesității. Cu alte cuvinte, o dovadă a
libertății ar ucide libertatea.
Deși nu o pot demonstra, pot arăta experiența ei, încercând să ilustrez existența liberului arbitru.
Descartes spune că „libertatea voinței noastre se
cunoaște fără dovezi, prin simpla experiență pe care
o avem în ceea ce o privește”. Noi facem în conștiința
noastră experiența unui liber arbitru infinit, ca acela în
Dumnezeu.
Putem refuza până și evidența, numai pentru a
ne manifesta puterea liberului nostru arbitru. „Gândesc, deci exist”, o propoziție care pretinde asentimentul meu. Dar am mereu libertatea de a mă abține să o
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am în vedere, de a-mi îndepărta atenția de la ea. Eu
văd ceea ce văd clar și distinct cu lumina intelectului
meu, dar nu văd decât ceea ce privesc și privesc ceea
ce vreau. Exercițiul atenției mele nu pare nedeterminat; eu dau atenție lucrurilor care mă interesează. Este
cu totul arbitrar a izola puterea de atenție din contextul
întregii mele vieți mentale, care, în definitiv o determină. Ceea ce dorește Descartes să spună este că libertatea mea există în măsura în care capacitatea
intelectului meu o percepe și că liberul arbitru e mai
degrabă un mit. Oricât de mult ne-am strădui să ne lepădăm de determinări, nu ne este cu putință. Vom fi
veșnic influențați de condițiile în care ne ducem
existența. Gândirea va fi supusă presiunilor exterioare.
Libertatea nu e o formulă matematică ce posedă un
adevăr absolut.
Am curajul de a spune că libertatea nu are sens
ca atare. Este o idee care stă suspendată in Universul
conștiinței, iar dacă este pusă „în situație” capătă un
sens verosimil.
Fiecare conștiință își definește diferit propria
libertate. O libertate lipsită total de constrângeri nu
există. Suntem oameni, avem conștiință, dispunem de
informații care ne pun bariere și care conștient sau
inconștient ne limitează libertatea determinându-ne să
nu fim ceea ce suntem.
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Omul are conștiința că există. El există „pentru
sine”. Existența se reflectă în conștiința sa. A fi „pentru
sine”, a fi conștient, înseamnă a nu mai coincide în întregime cu tine însuți, înseamnă a te vedea condamnat
să nu fii niciodată ceea ce ești. Omul este ceea ce nu
este și nu este ceea ce este.
Omul e determinat de ceea ce îl înconjoară.
Fiecare om este „în situație”. Are un corp, un trecut,
prieteni, dușmani. Dar pe de altă parte, tot omul este
cel care conferă situației un sens. Poate că francezii,
de exemplu, nu au fost niciodată mai liberi ca sub
ocupație germană. Paradoxul e doar aparent, căci cu
cât o situație e mai presantă, mai grea, mai tragică, cu
atât mai urgentă e alegerea eliberatoare. Deciziile sunt
cele care dau sens situației.
Pentru că suntem ființe „în situație”, pentru că
suntem „îmbarcați” după cum spunea Pascal, alegerile
sunt inevitabile și suntem oarecum „condamnați a fi
liberi”. A alege să nu alegi înseamnă tot a face o alegere. A nu face nimic e tot o decizie a libertății mele.
Într-o societate educată libertatea unui individ
se termină când o încalcă pe a altuia. Tocmai fluxul
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mare al cunoașterii ne restrânge libertatea. Cu cât
opțiunile sunt mai numeroase cu atât suntem mai
nefericiți. E simplu, paradoxul opțiunilor multiple. Cu
cât cunoști mai puțin cu atât ești mai liber să fii fericit.
În raport cu fericirea libertatea are un rol foarte important.
Un raționalist modern m-ar contrazice, pe de
o parte spunând că „libertatea este atunci când pot să
îmi satisfac dorințele mele cele mai profunde și nu
când acționez fără motiv”.
A gândi liber înseamnă a gândi cu propria
rațiune. Actul liber este cel mai gândit. Dar nu pot defini actul liber în funcție doar de mine însumi, deoarece acționez în situație determinată. Așa că întrebarea
„Omul este sau nu este liber?” nu are sens pentru că e
pusă în plan abstract. E ca și cum aș întreba „Omul e
nefericit sau fericit?”. Libertatea e dependentă de un
amalgam de influențe. Libertatea e rezultatul unei eliberări, nu ne este dată, dar o putem face. Libertatea e
mai degrabă o soluție originală. Cunoașterea și folosirea necesității pot fi instrumentele eliberării noastre.
Putem înțelege libertatea raportându-ne la mediul de
viață și astfel o putem cuceri. Aleg să fiu un om liber
când nu mai opun rezistență. Când accept ceea ce se
întâmplă ca fiind o necesitate. Nu mă refer la fatalismul ce înrobește, mă refer la necesitatea care eliberează. Libertatea poate fi văzută ca autenticitate,
individualitate, originalitate.
Într-o lume a constrângerilor, a alege să fii autentic e chiar o formă de luptă pentru libertate. O
demonstrație a acceptării sinelui. Sunt liber când îmi
programez conștiința de a mă accepta, de a-mi accepta
temperamentul înnăscut, de a accepta ceea ce nu pot
controla.
Oamenii, atât de inteligenți, devin sclavii propriei lor conștiințe. De ce? Din cauza factorilor externi, precum mediul social, educație. Tocmai de aceea
nu putem condamna anumite gândiri pentru că au fost
supuse unor alte presiuni necunoscute de al nostru
conștient. În neștiință de cauză, a condamna e o încălcare a libertății omului.
În concluzie.
A înțelege libertatea înseamnă a te considera
liber sau nu. Singura forță a oprimării libertății este
gândirea umană.
Nu există libertate fără gândire.
Nu există libertate fără constrângeri.
Nu există fericire fără libertate, nici libertate
fără curaj.

Freedom is the voice that can not physically
speak. Sometimes we are too
afraid to speak what is
on our mind, with music, we
speak freely.
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Libertatea în ochii unui
țăran
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Cosmin BACĂU

„Libertatea nu este un cuvânt gol! Gol este consimțământ, constrângerea s-a dovedit metoda des
doar pentru cei cu mintea odihnită” - acestea sunt cu- folosită. Gama metodelor de constrângere folosite de
vintele unui simplu țăran, care își exprimă propria opi- comuniști era diversă: de la obligarea țăranilor să prenie asupra conceptului și dreptului la libertate. „Liber, dea cote din produse atât de mari, încât, practic, aceștia
pentru mine este să-mi pun murgul la căruță, să miros rămâneau muritori de foame după ce predau, de fapt,
fânul abia cosit, să văd grâul mare, care se unduiește toată producția către stat, interdicția de a fi acceptați
sub bătaia vântului”. Sub aceste cuvinte simple, dar la studii (liceu sau facultate) a copiilor cu părinții
cu o forță imensă, se ascunde o tragedie foarte mare a necolectivizați și până la tortură, închisoare și chiar
țăranilor din România comunistă: colectivizarea. asasinat.
Acest lexem, la bază, desemna modernizarea agriculColectivizarea a fost făcută peste voia
turii prin punerea în comun a tuțăranilor, aceasta fiind îmbinată
turor parcelelor de pământ
cu violența, dezinformarea, maarabil, adesea cei ce trebuiau să
nipularea, oprimarea și terorilase pământurile erau țăranii. În
zarea populației, urmărindu-se
schimb această inițiativă a înrealizarea unui singur scop:
semnat în primul și în primul
deși clamau intenția de a morând încălcarea libertății, prostiderniza agricultura țării, în fapt
rea și manipularea poporului,
se dorea aneantizarea oricărei
tristețe și haos. Libertatea penindependențe a clasei producătru țăranul de rând însemna ca
toare a hranei poporului român.
acesta să dețină o parcelă de păȚăranii de pe întregul
mânt. De aceea, când se năștea
teritoriu al țării, în special cei
un băiat, părinții la origine
din satele Vadu-Roșca și Suraia
țărani, trebuiau să facă tot ce le
din județul Vrancea au opus
stătea în putință ca, până la vrerezistență forțelor comuniste,
mea însurătorii, băiatul lor să
arătând că ei sunt liberi să
aibă propria lui bucată de pădețină pământul. Exista un spimânt.
rit de nesupunere al locuitorilor
Pentru fiecare țăran, păacestor două sate, așa le era
mântul însemna dreptul lui la
firea, se lăsau greu convinși și
exprimare, și de altfel la liberle plăcea dreptatea. De altfel, și
tate. Cu toate că în zilele noasîn timpul răscoalei din 1907,
tre, deținerea de pământ agricol,
țăranii surăieni au spart geamuaparent și-a pierdut însemnătarile conacului boieresc și și-au
tea, pentru țăranii din alte vre- Porumboiu M. Ghiță
împărțit grâul.
muri, acesta era comoara cea
Sătenii acestor două
mai de preț. Din această cauză și termenul de „liber- meleaguri s-au opus vehement acestei măsuri, revoltate” era asociat celor ce dețineau o parcelă pe care o tându-se împotriva comuniștilor. Oamenii tineri din
munceau individual. Printr-o lume plină de nedreptate, Suraia și Vadu-Roșca s-au răsculat împotriva procesude greutăți și de nefericire, singura alinare, singura lui de colectivizare, datorită faptului că regimul comusursă de venit și singurul act de identitate pe care îl nist a crezut că țăranii forțați vor ceda. Rezistența
avea țăranul era parcela sa de pământ.
țăranilor a fost o consecință a violenței comuniștilor.
Situația țăranului român s-a schimbat brusc din În comuna Suraia au avut loc doar arestări, familiile
cauza colectivizării. Procesul de colectivizare a fost inculpaților aveau mai apoi să trăiască într-o sărăcie
un proces îndelungat care a afectat majoritatea cruntă, hăituiți de sistem și Miliție. Pe de altă parte,
populației României, desfășurându-se în două etape: istoria în comuna Vadu-Roșca a fost cu totul alta.
prima, în anii 1949-1953 și a doua în anii 1957-1962. Știind că locuitorii din Suraia au fost foarte înverșunați
În această perioadă s-a desfășurat o propagandă pentru și chiar au ținut piept forțelor de ordine, comuniștii au
a convinge țăranii să renunțe de bună voie la pămân- venit mult mai pregătiți, gata de măcel. În fața acestor
turile deținute. În cele din urmă comuniștii au combi- soldați nu se afla nimeni altul, decât „generalul”
nat metodele de convingere cu cele de constrângere. Ceaușescu, care mai apoi avea să devină președintele
Cu toate că se insista pe respectarea liberului țării. Trupele se aflau în mașini militare gata să
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Printre familiile care au suferit foarte mult după tot acest proces
se numără și familia bunicii mele.
Tatăl ei, Porumboiu M. Ghiță, este
condamnat la 18 ani de muncă silnică
și 6 ani degradare civică pentru
„crima de acte de teroare”, considerate a fi împotriva regimului. Odată
cu condamnarea sa la închisoare, își
condamnă și familia la o viață grea,
plină de lipsuri materiale, hărțuire și
batjocorire. Toate bunurile însemnate
ale familiei sunt luate, inclusiv animalele pe care aceștia le-au crescut,
până și căruța lor. Străbunica rămâne
neputincioasă în fața acestei mari
nedreptăți, dar știe că trebuie să facă
tot posibilul pentru a-și întreține cele
Țărani participanți la revolta din Vadu Roșca
trei fete, cea mai mare dintre ele
în fața monumentului comemorativ
având opt ani. La o săptămână după
împuște pe oricine le stătea în cale. Totuși, locuitorii ce străbunica rămâne fără nimic, pornește cu fiica ei
acestui sat nu au dat deloc înapoi, fiind și mai cea mai mare către malul Siretului și al Putnei pentru
înverșunați decât vecinii lor. Au blocat toate rutele de a procura răchită, ca mai apoi să o vândă în satele veacces, prin dărâmarea podurilor de peste Siret și prin cine Surăii. Deoarece nu reușea să asigure familiei mibaricadarea drumurilor directe printr-o înlănțuire de nimul existențial, ea decide să plece în județul Tulcea,
pluguri. La sfârșitul operațiunii de reprimare a revol- satul Zaclău, lăsând în urmă trei copii mici. Timp de
tei, pusă bine la cale de către Nicolae Ceaușescu, nu- șase luni a depus eforturi uriașe pentru a tăia și strânge
mărul total al victimelor a fost de nouă. Comuniștii nu snopi de papură în una dintre cele mai mari bălți ale
s-au așteptat nicio clipă la acest comportament al județului. Din aceasta împleteau rogojini, care adesea
țăranilor, considerați incapabili de o astfel de se dădeau în schimbul cerealelor, mai rar pe bani, deoarece populația țării nu era în acea perioadă foarte
manifestație.
Revolta împotriva colectivizării s-a declanșat bogată. Străbunica a muncit extrem de mult ca să-și
în Suraia într-o zi de joi, 28 noiembrie 1957. Mulți poată întreține familia, aceasta devenind principalul
țărani au ieșit pe stradă în acea zi pentru că erau neîn- pilon de susținere pentru fiicele sale. În acest timp, increzători în promisiunile celor care încercau să-i lă- certitudinea domnea în sufletul ei, deoarece nu știa
murească să se înscrie în Gospodăriile Agricole dacă soțul său mai trăiește sau nu. Se gândea adesea
ca a rămas femeie văduvă ce trebuia să crească trei fete
Colective.
Inculpații în procesul colectivizării din Suraia cu vârstele cuprinse între opt și trei luni. Abia după
erau persoane tinere, sărace sau din clasa de mijloc. În patru ani de la condamnare primește o scurtă scrisoare
urma arestărilor, destinul multor familii tinere a fost de la soțul ei. În acea scrisoare, străbunicul cerea inschimbat. Ele au fost supuse la foarte multe greutăți, dispensabili, ciorapi de lână și țigări pentru a le da garstatutul lor social era adesea criticat, rămăseseră fără dienilor. Doi ani mai târziu, pe 13 aprilie 1964, acesta
nicio resursă materială și erau săptămânal hăituiți si sosește acasă, fiind eliberat din închisoare, după ce a
chestionați de către Miliție. Era de altfel imposibil ca executat o sentință de șase ani.
Printre cei care au avut foarte mult de suferit,
familia inculpatului să ia legătura cu el, din această
cauză situația vinovatului era incertă, neștiindu-se a fost și bunica mea, care de la o vârstă foarte fragedă
dacă acesta mai trăiește sau nu. Tot acest proces în a crescut fără tată, fiind, de asemenea, nevoită să luurma căruia tinerii din Suraia au fost închiși s-a creze cot la cot cu mama sa, pentru a se întreține pe ea
desfășurat foarte repede. Fiind acuzați de „acte de te- și cele doua surori mai mici. Greutăților apăsătoare ale
roare”, țăranii din Suraia au fost tratați cât au fost vieții de acasă li se adăugau și greutățile de la școală.
închiși, ca teroriști care au vrut să „dărâme guvernul”. Aceasta era marginalizată la școală din cauza statutu-

Freedom is living my dream.

SÜLEYMAN ҪIFTLI
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iembrie au venit echipele di colectivizare la noi, în Suraia - să nu exagerez, da’ cred că au fost 150 di persoane – ca să bage spaima în noi, ca să nu mai facem
nici o mișcare. Noi ne-am bătut exact cum s-a bătut
Bucureștiu’ cu minerii (...) Ș-o băgat compania asta
formată dân tot felu’ di bătăuși, care au avut probabil
promisiuni că li să dă niscaiva premii. Ăștia aveau
mașâna cu alimenti, cu butoiu cu vin dân urma lor, și
ii băga beți, cum baga rușii trupa pi front”. De altfel
este amintit comportamentul celor din comuna Suraia
în raport cu toate hotărârile care au fost luate pe nedrept împotriva lor: „Comuna Suraia era renumită că
ar fi mai răzvrătitoare, șî d-aia ne au lăsat pi noi la
urmă pentru colectivizare (...) șî noi, raionu’ Focșani,
comunele Suraia șî satu Vadu Roșca, am fost lăsați
tocmai la urmă”. Printre mărturiile străbunicului se
regăsește și momentul în care tinerii surăieni au atacat
forțele de rezistență, astfel încât au reușit sa le gonească: „Noi, d-acolea, am luat-o după ei, dipa
mașâni. Ș-am luat-o p-o uliță. (...) Ș-acolo ne-am întâlnit cu ei. Șî iei avea șî bețe, făcute tot di lichiele
noastre d-aicea dân Suraia. Și i-am gonit pânâ la
școala unde i-am dat cu ghiogile.”
Revolta țăranilor din Suraia scoate în evidență
metodele de convingere și opresiune ale regimului comunist, pe de o parte, și tăria de caracter a oamenilor
simpli din această comună, pe de altă parte, care și-au
apărat pământul cu prețul libertății lor.

lui social și a lipsei tatălui. Cu toate că învăța bine, bunica mea nu a avut „privilegiul” să rostească jurământul de pioneri, odată cu colegii de clasă. Pentru a-i
alina suferința, domnul învățător îi argumenta că este
prea mică pentru a rosti angajamentul de intrare în
organizația de pionieri.
Pe data de 28 noiembrie, tinerii din Suraia
s-au adunat împotriva îndrumătorilor care umblau din
casă în casă pentru a obține consimțământul țăranilor
de a se înscrie în Gospodăriile Agricole Colective. Participant la revolta împotriva colectivizării, străbunicul
meu, Porumboiu M. Ghiță, este unul dintre țăranii care
nu a stat cu mâinile în sân, ci a făcut tot posibilul
să-și apere pământul. În ziua de 29 noiembrie 1957 a
mers împreună cu alți consăteni în întâmpinarea îndrumătorilor care încercau să-i determine să-și înscrie
pământurile în gospodăriile colective. Deoarece consătenii au avut un moment de șovăială la întâlnirea
acestora, acesta a scos cuțitul și a strigat „stați pe loc,
unde fugiți?”. În acel moment lumea s-a încurajat și
au început să lovească îndrumătorii. În urma acestor
evenimente străbunicul a fost judecat și închis în penitenciarele Galați, Gherla și colonia de muncă de la
Periprava.
Acesta nuanțează întreg evenimentul din
toamna anului 1957 cu un vocabular destul de simplu,
dar folosind niște cuvinte destul de puternice și
sfâșietoare în interviul acordat pentru Arhiva de Istorie
Orală din cadrul Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului - AIOCISAC: „În data din 28 no-
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Libertatea nefericirilor

Într-o zi, un om a aruncat toate pastilele care îi
făceau pe alți oameni să treacă peste orice greutate
ocazională, orice suferință extrem de pasageră. Un om
chinuit de limitele unei fericiri induse, care îi oferea
tot ce e bun în mod rațional. „Vă fac liberi!”, le-a strigat el. A părut un nebun în fața tuturor. Cum să te
revolți pe o societate, o lume în care toate merg strună,
iar cetățenii ei sunt fericiți în 99% din timp?
Nebunul era cam singurul om natural, nefabricat în laboratoare, iar pastilele erau acele tablete de
Soma, un drog care îi făcea pe cei născuți artificial să
treacă și peste ultimele și eventualele rămășițe de disconfort, de neajunsuri. Nebunul nu voia asta. Nu voia
o lume aproape perfectă și era cam singurul care aprecia neajunsurile societății naturale. Nebunul voia inclusiv libertatea de a suferi și de a greși, chiar dacă e
dureroasă.
Așa arăta Minunata lume nouă, creionată de
Aldous Huxley, în 1931. O utopie pentru mulți, o distopie în realitate. În lumea creionată de el, 99% dintre
oameni erau fabricați în laboratoare, după reguli
exacte, astfel încât toți să trăiască într-o fericire superficială și să beneficieze de bunăstare mecanică. Rămăsese un 1%, un Sălbatic ajuns în miezul acelei lumi
noi, care a resimțit neajunsurile fericirii artificiale.
„ Lacrimile sunt necesare”, spunea Sălbaticul.
„Mie îmi plac inconvenientele, eu nu vreau confort.
Vreau poezie, vreau primejdie adevărată, vreau libertate”. Sălbaticul voia inclusiv dreptul de a fi nefericit.
Pentru că asta era natural.
Libertatea e, totuși, un concept filozofic destul
de abstract. Ca atare, dezbaterile despre libertate pot

fi interminabile și pot avea diferite nuanțe. În esență,
așa cum evidenția și filozoful britanic John Stuart Mill,
libertatea cuiva se oprește acolo unde începe libertatea
altcuiva. Altfel spus, sunt liber să spun și să fac orice
doar cât să nu dăuneze altui om.
Și mai simplu, nu există libertate fără constrângeri, oricât ne-am dori noi, în mod utopic. Și acest
lucru este prevăzut în legislația internațională și
națională.
„Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri și responsabilități poate fi supusă unor
formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o
societate democratică, pentru securitatea națională,
integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția
sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a
drepturilor altora pentru a împiedica divulgarea de
informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești.” Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, articolul 10, alineatul 2
În același secol ca Aldous Huxley, scriitorul
polonez Czeslaw Milosz descrie, în „Gândirea Captivă”, ketmanul etic și face o comparație între locuitorii
din Occident și cei din Europa Centrală și de Est.
„Viața în continuă încordare interioară formează talente aflate în om în stare latentă.
Circumstanțele din care rezultă Ketmanul dezvoltă intelectul. Dacă cineva ar lua ca etalon al vieții intelectuale dintr-o țară din Europa Centrală și de Est
articole monotone din presă și cuvântări stereotipe

Freedom is not the right to live as we please, but
the right to find how we ought to live in order to fulfill our potential. The most important kind of freedom
is to be what you really are. You trade
in your reality for a role. You trade in your
sense for an act. You give up your ability to
feel, and in exchange, put on a mask. There
can't be any large-scale revolution
until there's a personal revolution, on
an individual level. It's got to happen
inside first.
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rostite acolo s-ar înșela foarte mult. Acesta este doar
învelișul exterior. Oamenii occidentali, mai ales intelectualii de aici, suferă de un anumit gen de taedium
vitae, viața lor emoțională și intelectuală este prea
dispersată. Sau, folosind o altă comparație, tot ce gândesc și simt se volatilizează ca vaporii într-un spațiu
nemărginit. Libertatea pentru ei e o povară” - Czeslaw Milosz, Gândirea captivă, pag. 97-98
Ketmanul este acel comportament pe care îl
adoptă oamenii în mod nenatural, dar nu împotriva
convingerilor sale. Este acel înveliș, acea armură care
îl face pe om să atingă niște obiective, fără a fi judecat
de mediul în care trăiește. Ketmanul apare atunci când
societatea impune niște restricții, când libertatea nu
este totală.
„Ketmanul constă, așa cum se vede limpede,
în realizarea sinelui în pofida a ceva. Cel care cultivă
Ketmanul suferă din cauza unui obstacol pe care-l întâmpină. Dar dacă obstacolul ar fi înlăturat deodată,
el s-ar găsi într-un vid, cine știe dacă nu chiar mai supărător. Revolta interioară este uneori necesară pentru sănătate, constituind o variantă specifică a
fericirii. (...) se pare că pentru majoritatea oamenilor
nevoia de a trăi într-o continuă încordare și vigilență
este o tortură, dar pentru mulți intelectuali ea este
concomitent o plăcere masochistă” - Czeslaw Milosz,
Gândirea captivă, pag. 99
„Minunata lume nouă” a lui Aldous Huxley
este o distopie și, deci, ficțiune. „Gândirea captivă” a
lui Milosz este o nonficțiune. Subliniază, însă, același
lucru. Cât de minunată poate fi libertatea și care sunt
limitele ei pentru a funcționa corect.
Sunt jurnalist de opt de ani zile. Libertatea de
exprimare este, poate, cel mai important lucru pentru
un om care lucrează în domeniul acesta, mai ales după
o epocă în care cenzura era singura care dicta, sub îndemnul lui Nicolae Ceaușescu.
Dincolo de legislație și de literatura de specialitate, însă, îngrădirea libertății e necesară. Poate sună
brutal, poate resemnat, poate periculos. Nu este. În jurnalism, mai ales, dar și în viață, în general, compromisul este un cuvânt-cheie. A face compromisuri
înseamnă a avea un sistem de valori la
care ne raportăm, a avea niște reguli pe
care nu le încălcăm și reguli pe care nu
avem cum să nu le încălcăm. Am lucrat în
redacții în care mi se spunea cum să fac
anumite lucruri, la modul general. Asta nu
însemna cenzură, ci însemna îndrumare.
Exemplu
Unui reporter i se spune să facă un
articol pe un anumit subiect, lăsându-i la
alegere abordarea. I se recomandă
autorități, persoane din domeniu cu care
să vorbească, fără a fi obligatoriu. Reporterul discută cu acele persoane, își creionează unghiul de abordare, apoi scrie
articolul conform propriei conștiințe.
Am lucrat în redacții în care mi se
spunea cum să fac anumite lucruri, la
modul aplicat și punctual. Asta a însemnat
o formă de cenzură. Dar nici măcar cen-
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zura sau manipularea, propaganda, nu o poți trata la
modul general, ci doar în funcție de exemple concrete.
Exemplu
Reporterului i se spune să scrie și să difuzeze
o anumită știre. O comandă, cum este numită în
redacțiile de presă. Înainte de a spune un „nu” ferm,
reporterul ar trebui să (își) pună anumite întrebări. Este
o știre de interes public? Este adevărată informația?
Cui folosește difuzarea știrii? Cui dăunează difuzarea
știrii? În ce măsură și pentru cine? Și, poate la final,
ce pierde și ce câștigă reporterul din difuzarea știrii?
O suită de întrebări care duc la un compromis.
Iar compromisul nu este neapărat ceva negativ, ci din
contră. Dovedește sistemul de valori pe care îl are un
jurnalist. Dacă știrea este adevărată, dacă interesul public este atins într-o oarecare măsură, dacă știrea nu
dăunează nimănui și dacă nu câștigă nimeni într-un
mod drastic, reporterul poate decide că este perfect deontologic să o publice. La final, nu și-a încălcat principiul adevărului, al acurateții, al verificării
informațiilor, chiar dacă știrea a fost făcută „la comandă”.
Este, așadar, rezultatul unui compromis. Unul
echilibrat și etic, în cazul de față. Dacă răspunsul la
întrebările de mai sus ar fi fost altul, dacă informația
n-ar fi fost reală, dacă interesul public n-ar fi existat,
dacă informația ar fi dăunat cuiva sau dacă altcineva
ar fi avut de câștigat în mod vizibil de pe urma ei, în
mod eronat, și totuși reporterul ar fi decis difuzarea,
publicarea știrii, atunci s-ar fi numit manipulare, s-ar
fi încălcat deontologia și ar fi fost o extremă a compromisului. Ar fi fost, mai degrabă, o execuție fără discernământ sau chiar împotriva discernământului. Am
lucrat și în redacții în care nu mi s-a spus nicio secundă
ce să fac sau cum să fac, în care libertatea era totală.
Exemplu
Reporterului îi vine o idee, o propune pentru
un articol. Conducerea redacției îi dă frâu liber să-l
facă exact cum vrea. Reporterul vorbește cu cine vrea
el să vorbească, scrie exact cum vrea el să scrie, materialul este publicat ca atare.
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La prima vedere, este mediul perfect. Dar dacă
ideea reporterului nu era bună? Dacă realizarea articolului nu a fost la capacitate maximă? Dacă produsul
final ar fi putut fi mult mai bun, dar prin neimplicarea
șefilor direcți, printr-o libertate supremă a reporterului,
acesta nu și-a depășit limitele, astfel încât să atingă
standarde mai înalte?
Aplicarea definiției filozofice în viața reală, în
jurnalism, este, așadar esențială. În primul rând,
însușirea conceptului de libertate presupune existența
unui sistem de valori, bazat pe bunătate, echilibru, respect pentru noi și pentru aproapele nostru. Respect
pentru adevăr, în primul rând, și pentru corectitudine.
Apoi, a avea o libertate îngrădită, așa cum este ea în
prezent, înseamnă și depășirea propriilor limite pentru
a îmbunătăți constant ceea ce facem. Înseamnă
autodepășire, cu respectarea aceluiași sistem de valori.
Sunt jurnalist politic și aici libertatea își
întâlnește, de multe ori, cele mai grele limite. Sunt obstacole care apar din cauza intervenției politicienilor
în trusturile de presă și, uneori, influența și presiunile
ajung până la reporteri. Iar ei, reporterii, sunt singurii
care pot spune stop. Sau pot lupta, zi de zi, cu atitudinile ostile ale politicienilor, cu presiunile din redacții,

astfel încât munca jurnalistică să rămână
nealterată, să fie cât mai puțin viciată de aspecte care nu țin de interesul public, singurul pe care ar trebui să-l slujească.
Nu de puține ori, politicieni de rang
înalt au avut dușmani închipuiți, care prindeau chipul reporterului de pe teren. Nu de
puține ori, politicieni, chiar din vârful piramidei puterii, au avut răspunsuri cu direcție
către instituțiile de presă, atacuri prin intermediul reporterilor.
În 2016, un partid foarte puternic
din România a organizat la sediul propriu
o reuniune de Crăciun. Eram reporter la o
televiziune de știri, la momentul respectiv,
iar războiul conducătorului acestui partid
cu patronul postului de televiziune la care
lucram a fost folosit pentru a mă ataca pe
mine, reporter. În spatele camerelor, i-am
spus că astfel de războaie se duc în mod direct, față-n față, nu prin intermediari. „N-am nimic cu
tine, eu cu patronul tău am un scandal”. Și s-a folosit
de acest argument pentru a-mi răspunde la orice întrebare am pus, timp de doi ani.
Odată plecată din televiziunea respectivă, argumentul i-a rămas fixat în discurs. Întrebările mele
erau la fel, doar că alt răspuns nu avea. Am continuat
să pun întrebări, în aceeași modalitate, indiferent de
angajator. Am continuat să fiu la fel de incomodă, dacă
era cazul, indiferent de cine îmi dădea un salariu, indiferent de războaiele politicienilor cu patronii din
presă. Mi-am permis singură această libertate pentru
că doar așa eram împăcată cu sistemul meu de valori.
Când am simțit că nu-mi permit libertatea, chiar și îngrădită în limitele deontologice, am demisionat.
Am fost în conflict cu politicienii, cu unii colegi din presă și cu unii șefi. Dar conflictul nu era al
meu și nu era în numele meu. Era în numele unor principii, în numele unei demnități pe care mi-o datorez
mie, ca jurnalist, și mie, ca om care are niște idealuri.
Nu e absolut nimic spectaculos în asta. E doar un lucru
normal, natural, pe care cu toții ar trebui să-l facem ca
să devenim mai buni și mai corecți. Să ne permitem
dreptul de a fi nefericiți pentru a evolua, ca societate.

*Așa cum îmi spune și pagina de Facebook, sunt jurnalistă. Absolventă a Colegiului Național Unirea, Focșani
- promoția 2008, absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea București (2011), masterand al programului Jurnalism Politic, Universitatea București (2013). După un balet deloc echilibrat la Telesport,
Realitatea FM, GSP TV, Kiss FM/Rock FM/Magic FM, am ajuns la cotidianul Gândul, unde am început presa politică.
Patru ani mai târziu, la Realitatea TV, iar după trei ani de televiziune de știri, am revenit într-o presă scrisă orientată
spre multimedia: Recorder și apoi Libertatea. Nici eu nu știu exact cum și de ce, dar acum am ajuns reporter la Pro TV.

Freedom is something
that you can realise its
value only you lost it.
SEDAT ARPACI
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Libertatea de a învăța
să gândești cu mintea proprie

ESEU

prof. Daniela PLĂIAȘU

Raportul intelectualilor cu puterea politică a
oricăror timpuri (cu orice alt tip de putere se va fi hibridizat ea) este o istorie cu multe peripeții. Acel ceva
în plus pe care îl au cei ce-și dedică viața perfecționării
formidabilei organizări a materiei reprezentate de creierul uman a fost întotdeauna ceva ce mulți puternici
politici, dacă nu toți, și-au dorit să controleze, să
dețină, să exploateze sau, la rigoare, să aneantizeze.
Desigur, rarisim, cine a avut mintea a avut și brațul de
fier, dar cazurile acestea au rămas idealul din ce în ce
mai imposibil de atins - dacă am crede până la capăt
în imaginea venerată de iluminiști a conducătorului luminat...
În al său „Dicționar al ideilor de-a gata” Gustave Flaubert spune că foarte puțini oameni gândesc
cu capul lor, majoritatea colportând idei deja formate
pe care și le însușesc. Aș zice că și așa ar fi bine, numai
că, de-a lungul a 33 de ani de lucru cinstit în
învățământ pot certifica faptul că de multe ori oamenii
cred că înțeleg o idee, unii o înțeleg superficial, alții
au mai văzut că persoane în poziții de influență au folosit acea idee într-un context anume și, când contextul
sau ceva din el se repetă sau li se pare că se repetă, folosesc și ei, uneori cu emfază, ideea respectivă. De ce
este așa? Cu siguranță, a fabrica mereu idei originale
nu este profitabil, în sensul că energia, documentarea,
experiența, responsabilitatea de a produce idei originale nu se justifică mare parte din timp în viața de zi
cu zi, mai ales că unele idei originale pot fi ridicole,
catastrofale, sau „doar” nepotrivite. Nu e mai puțin important de spus că valoarea de adevăr a unor idei originale are uneori prostul obicei de a apărea la o durată
considerabilă după momentul comunicării lor, ba
unele chiar după durata de viață a creatorului lor. Pare
că ar fi necesar un control și ce poate fi mai bun, mai
sigur decât să pui noile generații să învețe și să reproducă ideile vechi sau, în această veselă pseudoreformă
în care își tot dă duhul învățământul nostru de vreo
două decenii, să recreeze folosind ceea ce invoca și
Marius Chicoș Rostogan drept „metoaghe mogherne”
- diverse trucuri și resurse transformând de multe ori
ora de curs într-un spectacol multimedia?
Sau este asta o aparență? Sau de aici începe
educarea omului ca ființă care poate fi condusă, mizând pe extraordinara disponibilitate a noastră ca ființe
sociale pentru orice ne-ar întări apartenența la multitudinea de grupuri care ne definesc? De foarte multe
ori a gândi cu propria minte este foarte primejdios, mai
ales din punctul de vedere al celor ce percep gândirea
ca pe un proces ce trebuie cumva să fie acceptat de
forțele conducătoare. Lăsând sau nu ironia deoparte,
din cauza caracterului primejdios al gândirii cu propria
minte, multe sisteme de învățământ, incluzând și treptele cele mai de sus până la Academie chiar, nici nu
iau în considerație decât tangențial acest sens al gân-
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dirii care pare limpede ca apa de izvor, concentrând
efortul pe rememorare, recunoașterea valorii
înaintașilor abordând acest subiect la modul necritic,
aplicarea cunoștințelor, combinarea ideilor existente,
acte foarte necesare și lăudabile din multiple puncte
de vedere, dar care țin puțin de gândirea cu propria
minte.
Reexaminarea exemplului lui Socrate este cel
mai relevant în acest sens. El își numea arta de a scoate
adevărul prin dialog maieutică, adică moșire – adică
nașterea ideii prin dialog. Foarte neliniștitor spectacol
era cu siguranță acel dialog al lui Socrate cu discipolii
lui, acei pași de o logică impecabilă care aduceau
configurații perfecte de gânduri din terțium non datur
(adică înainte de naștere nu puteam sub nicio formă să
spunem că ideile nu existau, căci e clar că ele - când
sunt adevărate – sunt eterne, dar nici nu aveau viață –
pentru că nu le dăduse nimeni naștere, nu le scosese
nimeni la lumina Cuvântului, a Dialogului și, prin
osârdia genială a discipolului Platon – la lumina și
tăria de diamant a Textului).
Neliniștea produsă în mințile celor ce nu pot
gândi singuri în fața maieuticii socratice la lucru cred
că a născut și ideea, profund greșită, după părerea mea,
că a conduce elevul prin întrebări meșteșugite la un
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răspuns pe care îl are profesorul în minte (și pe care
l-a învățat ca atare și el cândva) are ceva în comun cu
marele creator de gândire cu propria minte - Socrate.
Desigur că știu că o întreagă eră a învățământului
european se numește socratică, dar cred că este
relaționată doar printr-un aspect total superficial: da,
Socrate întreba și elevul răspundea, în rest, în pofida
aroganței demersului meu, îmi păstrez convingerea că
asta nu are decât prea puțin de-a face cu maieutica.
Așa cum moașa nu știe decât că se va naște un copil,
așa nici Socrate nu știa decât că se va naște o idee, despre care evident că avea niște indicii, dar viața ideii,
drumul ei, felul ei de a se manifesta față de altele, se
nășteau din dialog. Un geniu precum Platon n-ar fi
cheltuit atâta efort pentru a reclădi templul ideatic al
lui Socrate dacă maestrul său ar fi fost, așa cum sugerează conceptul de metodă socratică din didactică, un
om care avea niște idei în cap pe care le învățase de la
dascălii lui și-i dirija pe alții prin întrebări pentru a
ajunge la ele. Prin întrebări el sculpta ideea precum
Michelangelo scotea din piatră perfecțiunea pe care
astăzi o admiră și o interpretează mulți în felul lor și
cu nuanțe care nu sunt neapărat și cele pe care le-a dat
Michelangelo, dar care sunt toate acolo, în liniștea albă
a statuii lui David sau în măreția strivitoare a lui Moise
sau în tragedia cu neputință de descris a Mariei ce-și
ține pe genunchi fiul coborât de pe cruce.
Libertatea de a gândi cu capul tău vine oare din
libertatea celui ce poate să te învețe asta?
Cât de liber trebuie să fii în actul maieutic? De
unde iei forța de a fi liber atunci când de fapt acest act
ar fi condiționat în totalitate de ce este dat deja: tot
ceea ce este în mintea discipolului și în psihicul lui, în
educația anterioară, antrenamentul, familiarizarea cu
tot ceea ce ține de disciplina predată, starea prezentă
a mecanismelor sale psihologice pe de o parte, puterea
ta intelectuală și psihologică, tot ceea ce ești ca profesionist în domeniul tău, viziunea ta despre ceea ce faci,
ziua în care creezi actul pedagogic cu toate ale ei, pe
de altă parte? De unde mai vine și libertatea ta de a
crea? În primul rând libertatea vine din curaj. Nu e
chiar curajul de a pune în piatră siguranța adolescentului David că va învinge pe uriaș, dar, pe de altă parte
e siguranța și curajul de a pune la dispoziția unei ființe
umane ce va fi activă pe piața muncii încă o jumătate
de secol cel puțin acele mecanisme ce-l vor face să
producă decizii profesionale într-o lume în care tu nici
măcar nu mai ești... Cam câtă pregătire profesională
necesită acest tip de demers din partea unui dascăl?
Cam tot atâta cât este necesară pentru a vedea ceea ce
este peren, ceea ce este izvor de adevăr în cele mai
lungi perioade din civilizația noastră, cel puțin,
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tendințele care sunt cel mai probabil să fie purtătoare
de sens în ceea ce va veni.
După mine, dacă muncești o viață ca profesor,
zi de zi câte șase ore pe zi la școală și nenumărate
acasă și-ți iese un eveniment intelectual și magic, în
același timp, de maieutică reală, n-ai trăit degeaba.
Este o victorie a libertății celui ce gândește cu propria
minte. Grecia antică, mama gândirii noastre, nu ar fi
fost ea dacă nu ne învăța această lecție infinită.
Pe de altă parte, în sistemul meu de valori, un
profesor care spune că maieutica socratică a murit și
că ești invincibil dacă te înarmezi cu metoda ciorchinelui, a eseului de cinci minute, a pălăriilor gânditoare
și cu alte câteva cu care se toacă actualmente milioane
de euro în formarea cadrelor didactice la nivel european cel puțin, se desființează singur într-un mod lamentabil. Evident, este preferabil acest profesor
mediocru în stereotipia sa și în mecanicismul sterp al
slide-urilor, fișelor, gadgeturilor și trucurilor de tot
felul celui ce perorează idei moarte sau atât de tocite
încât par moarte, excluzând orice stimulare a creierului
elevilor, dar amândoi sunt egal refuzați de procesul viu
al învățării pașilor gândirii reale. Aerul triumfător în
care este vestită moartea a doua a lui Socrate în era întoarcerii la elev prin reforma învățământului spune
mult.
Gânditul cu capul tău este riscant și prin toată
emoția pe care o idee nouă o suscită. Credem că lumea
producerii ideilor este rațională și rece, dar nu spun
nici pe departe o noutate când afirm că foarte multă
afectivitate se naște, crește în teritoriul relațiilor pe
care le are gânditorul cu ideile sale și cu imaginea sa
intimă și socială de gânditor. Haloul mitic în jurul unor
idei sau concepte, modul în care societatea ne-a învățat
să valorizăm anumite idei și relații dintre ele, „onorurile” ce vin în legătură cu inventatorii, savanții,
premiații societății – doctorii - reprezintă o lume întreagă de afectivități și uneori chiar de afecțiuni...
Extraordinarul film „Agora” al talentatului regizor spaniol Alejandro Amenabar dedicat memoriei,
dar și mitului uneia din cele mai ieșite din comun intelectuale care a trăit pe acest pământ, Hypatia - filosof, matematician, astrofizician, scriitoare și
inventatoare de origine greacă, fiica ultimului director
al Bibliotecii din Alexandria, ucisă în torturi inimaginabile de o sectă creștină - aduce în discuție tocmai
acest fenomen. Geniala Hypatia este obsedată de
incongruențele ce-i apar în modelul ptolemeic al Universului care în esență spune că Pământul este centrul
universului, Soarele învârtindu-se în cerc în jurul lui.
Filmul prezintă, pe lângă probleme sociale insurmontabile și pe lângă problema fundamentalismului reli-

For me, freedom means being able to
make decisions and choices independently
and being able to breathe freely.
It is also living the way I want
to do whatever I want. This freedom
would allow me to be stress free and
enjoy every second that I live in this world.
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gios din anii 400 e. n, zbaterea unei minți platoniciene
ce caută să combată cu ajutorul adevărului matematic
orice rătăcire datorată psihismelor ce însoțesc de multe
ori ideile, pentru a găsi adevărul. Astăzi, când nici biserica nu mai acordă importanță unui sistem pe care
l-a valorizat absolut sute de ani, este acceptat fără nicio
zare de afectivitate modelul copernician care situează
Soarele în mijlocul sistemului nostru solar și e greu de
înțeles de ce a trebuit să fie oameni arși pe rug pentru
că au susținut ceva ce, din perspectiva fizicii contemporane, este liminar. Desigur, biserica a preferat să
condamne oameni la moarte, să-i mutileze pentru a
opri o idee pentru că se simțea amenințată de un model
în care Pământul este doar o planetă neînsemnată, nu
neapărat pentru faptul că un model ca acesta nu poate
oferi semnificații religioase majore pentru condiția
omului (viziunea Ecleziastului, prin firul de nisip ce
este însuși Pământul nostru în marele Univers în modelul corect iese chiar mai elocventă), ci mai ales pentru că se simțea amenințată de puterea științei de la
acel moment, trebuind să se adapteze unei lumi nonptolemeice.
În ceea ce o privește pe Hypathia, în mod ironic, ea nu poate merge mult timp mai departe tocmai
pentru că este obsedată de mistica perfecțiunii care
este simbolizată în mintea ei de cerc. Ea înțelege cercul ca figura geometrică supremă și nu poate crede că
Universul, care ar fi fost corolarul suprauman al acesteia, să fie construit pe o altă logică – cea a elipsei pe
care fiica bibliotecarului din Alexandria o vedea ca imperfectă, până când și-a dat seama că multiubitul ei
cerc este doar, la rigoare, un accident în universul elipsei.
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Afectivitatea și în cazul miticei și istoricei Hypathia a fost un timp chiar mai puternică decât logica
matematică și fizică. Cât ne-ar costa să-i învățăm pe
copiii noștri că multe idei vin cu o întreagă lume afectivă și că ei trebuie să se înțeleagă și ca prizonieri ai
afectivității acolo unde ea n-ar avea ce căuta și să se
ridice deasupra patimii ca simptom inerent al egoului
sau altor elemente psihice, sociale sau de alte naturi?
Desigur, veți spune că pentru asta trebuie să-i învățăm
pe copii să fie stăpâni pe ceea ce știu, să fie foarte bine
informați, să discearnă între ceea ce are o idee adevăr
și ce are mit, să se cunoască și să știe să se înfrâneze
de la ispitele de orice fel ce le-ar întuneca gândirea,
dar și morala, dar și credința. Mă întreb cu groază cât
face asta cu adevărat obiectul sistemelor de învățământ
actuale.
O altă idee foarte importantă care poate fi ilustrată cu acest film este că fiecare venim în lume cu natura noastră de ființe libere, dar și cu o uriașă
disponibilitate de a fi parte dintr-un trib. Cu cât trecem
prin viață trebuie să învățăm că menținerea vocației
libertății, dar și a apartenenței ca valori supreme cere
mereu negociere și sacrificiu. În viziunea autoarei
acestor rânduri libertatea și apartenența nu sunt antagonice. Cele două ar trebui să se îmbine, să creeze valori una în grădina celeilalte.
... De ce am valoriza ca fiind important să
gândești cu capul tău mai mult decât multe altele? Nu
știu dacă istoria are ca principal motor rezolvarea problemelor pe care generațiile anterioare le lasă celor
prezente și viitoare, dar vedem că unele probleme tind
să fie permanente până când fie ele capătă alte ipostaze
pentru că li s-au găsit antidoturi sau soluții parțiale fie
că au devenit părți din probleme și mai mari și de asemenea vedem că, cel puțin pe perioade mai scurte sau
mai lungi, anumite probleme nu mai apar. Problemele
nu au calitatea de a dispărea de la sine. Cineva trebuie
să aplice reglaje sistemelor pentru a funcționa. Ce fel
de școală trebuie să aibă acei oameni pentru a rezolva
problemele lor, ale comunității lor, ale statelor sau problemele globale?
Generațiilor de după noi le lăsăm o planetă fără
resursele cele mai interesante pentru ceea ce am numit
noi progres, o cutie a Pandorei din ce în ce mai adâncă,
având otrăvuri din ce în ce mai sofisticate, printre care
poate cea mai rea este știința manipulării dusă la cel
mai demonic nivel și răspândirea fără precedent a tehnologiei puse în slujba demagogiei, capabilă să deraieze cea mai puternică invenție a omenirii care este
democrația, le lăsăm amoralitatea cea mai lipsită de
control (amoralitatea exploatării cuceririlor științei sar putea să doară cel mai rău), supraîncălzirea globală
și o poluare fără precedent.
Din punctul meu de vedere a ascuți armele
gândirii e un cadou pe care putem să li-l lăsăm, după
toate aceste „bunuri” care au venit cu tehnologia și
progresul. În plan național, exploatarea resurselor până
la epuizare și neconcretizarea în bunuri de lungă
folosință publică a acesteia vor lăsa un șir de probleme
foarte grave, iar din punct de vedere moral neașezarea
într-o ordine a dreptății a infernalelor nedreptăți făcute
de regimurile absolutiste ale secolului al XX-lea va
continua să greveze aproape tot ce ar însemna progresul acestei țări și armonia ei.
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LIBERTATE

Intersecții
cu ideea de libertate

Argument
Când am primit invitația de a scrie pentru „Revista Noastră” am fost foarte entuziasmată deoarece
un vis ascuns de-al meu se împlinea. Am pornit acest
drum la începutul anului 2018 și am urmărit și reținut
diversele contexte în care ne-am intersectat.
În continuare, voi prezenta multiple interpretări ale conceptului de libertate în ordinea în care au
apărut în viața mea prin cărțile pe care le-am citit, călătoriile pe care le-am făcut sau întâmplările prin care
am trecut. Am fost surprinsă să întâlnesc termenul de
libertate chiar și atunci când nu mă așteptam. Nu încerc să fac recenzii ale cărților pe care le-am lecturat,
ci să prezint ceea ce am simțit sau înțeles atunci când
am citit, am ascultat sau am vorbit despre libertate.
Scriind acest articol m-a condus către noi interpretări.
Un prim exemplu de intersecție a fost melodia
lui Bob Dylan, „Blowing in the wind”, pe care o mai
ascultasem de multe ori, dar pentru prima dată „am
auzit” următoarele versuri:
How many years can some people exist, / Before they’re allowed to be free?
Și câți ani oamenii pot viețui, / Până liberi permis le va fi?1
Fără libertate, oamenii pot exista, dar trăiesc ei
oare? Cine acordă libertatea? Ce înseamnă a fi liber?
De ce să ne preocupe libertatea? Ce câștigăm? Ce pierdem? Există o definiție a libertății? Care sunt limitele
libertății? Cu aceste întrebări am început drumul în ianuarie 2018.

Absolventă a Colegiului Unirea
Șefă de promoție - 2005

Libertatea este un concept care a evoluat de-a
lungul istoriei, iar Nicolae Iorga remarca „noțiunea se
poate urmări în tot timpul, evidențiindu-se la fiecare
pas înțelesul diferit ce i s-a dat potrivit atmosferei morale a fiecărei epoci.”2 Deloc surprinzător, ce însemna
acum 2000 de ani a fi liber nu coincide cu ce înseamna
în Evul Mediu sau cu ce înseamnă astăzi. De asemenea, de la cultură la cultură, fiecare poate înțelege și
percepe cu totul diferit termenul. De exemplu, libertatea, dreptul femeilor de a vota, de a scrie, de a munci
sunt evenimente recente în istoria umanității.

Ianuarie 2018: Libertate – limită & arhitectură
Primul gând referitor la acest subiect a fost cartea Despre limită, scrisă de Gabriel Liiceanu pe care
tocmai o terminasem de citit în decembrie 2017.
Gabriel Liiceanu i-a dedicat conceptului de libertate întreaga carte. Despre Limită, afirmă că s-ar fi
putut chema și Despre libertate. Autorul pornește de
la premisa că „libertatea ca să funcționeze are nevoie
de limite”.3 Paradoxal, pentru a exista, libertatea presupune o îngrădire, lipsa unei abilități care se cere a fi
depășită.
Liiceanu imaginează libertatea ca un termen
vag, care există într-o zonă greu de definit, o zonă cu
multiple nuanțe de gri, cu granițe nedefinite. Pentru
Liiceanu, „vagul este opusul precisului”.4
Libertatea presupune pe de o parte acceptarea
propriilor limitări cu care ne naștem. Liiceanu identifică limitări care nu sunt alegerea noastră: „ființa,
conștiența, finitudinea, sexul, rasa, epoca, locul,
ascendența, casta, limba, religia”.5 Pe de altă parte,
tot ce ține de propriile alegeri este în directă legătură
cu conceptul de limită pe care îl vom folosi în continuare, acela de limită care este posibil de depășit.

The philosophers say that freedom is absence of
constraints of any kind. For me, freedom is
pursuing my happiness, in my own way,
without affecting the other people's happiness. Freedom is accepting me as I am: good parts,
bad parts. Freedom is walking on an
mountain path thinking of nothing, just
enjoying the sound of the beautifully
coloured autumn leaves.

CELALETTIN KAPCAK
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Limita poate fi legată de timp (cum ar fi o aniversare), de un reper (țărmul de la capătul marii), fie
de un eveniment (moment important din viață). În
acest raport al limitei, ca necesară libertății, ideea
sfârșitului devine echivalentă cu limită. Încheierea
unei etape aduce cu sine sentimentul eliberării și poate
fi înțeleasă începutul unui nou capitol al vieții. De
exemplu, călătoria legendară a argonauților nu este
altceva decât o chestionare a limitei, o aventurare
într-un tărâm al necunoscutului, o depășire a limitei
lumii din acele vremuri. Asemenea eroilor antici, Cristopher Columb a fost cel care și-a propus să ajungă la
capătul lumii folosind o altă cale necunoscută.
Drumul lui a inspirat, sute de ani, zeci de aventurieri care au găsit în America tărâmul libertății. O
limită o dată atinsă, stă la baza unui nou început. Pentru Liiceanu, rezultatele libertății sunt hotărârea, alegerea, decizia. Nostalgia copilăriei este explicată prin
contrast cu dificultatea deciziilor cu care vine viața de
adult. „Nu aspirăm oare cu toții în secret să fim scutiți
de darul incomod al deciziei, cu care cel mai adesea
nu știm ce trebuie să facem? Și nu este tocmai copilăria, în care greul hotărârilor se ia peste capetele noastre, vârsta fericirii uitate?”6
Libertatea ne este dată, dar nu garantată. Libertatea se câștigă. Nu suntem înștiințați când ni se dă libertatea, nu avem manual de folosire, nu se predă, nu
se copiază, nu se poate fura sau truca. A fi conștienți
de propria libertate este un prim pas spre a o descoperi.
Ca arhitect, citind această carte am făcut multiple paralele cu arhitectura și pentru prima dată miam înțeles meseria într-un sens al libertății, al limitelor
care apar zilnic în activitatea mea. Există limite fizice
cum ar fi limita terenului, a casei, și limite intangibile,
vagi, din care fac parte, limita estetică, limita
imaginației, propria limită.
Mi-am înțeles altfel meseria. Pentru prima
dată, am înțeles desenul ca limită. Fiecare linie reprezintă o limită: a ferestrei, a casei, a spațiului interior,
a terenului. De fiecare dată când desenez decid o limită
a unui obiect care urmează a se construi.
În arhitectură, se spune că cel mai dificil este
un proiect care nu are nici o limită, nici un context, o
casă care de exemplu ar putea fi oriunde cu orice dimensiune. Sunt zeci de materiale, culori, forme pe care
le poți crea. Când avem atât de multă libertate, de ce
este atât de dificil?
Se mai spune în arhitectură că existența constrângerilor stimulează imaginația și creativitatea. Studentă fiind, nu am înțeles această afirmație. Apoi, din
experiență, am observat că prezența unei reguli rigide,
care aparent poate bloca (regulă înțeleasă limită impusă) poate genera soluții surprinzătoare. Lucrând la
concursul Porțile Vrancei, întrebarea era cum să exprim prin proiect ideea hotarului dintre Moldova și
Țara Românescă, ideea că Vrancea a fost limita frontului în ambele Războaie mondiale. Prin cartea Despre
limită, am descoperit posibile răspunsuri la întrebările
care mă preocupau și la care nu găsisem singură nici
o explicație, de ce este libertatea mereu problematică,
uneori chiar copleșitoare.
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Mai 2018: Libertatea ca responsabilitate
Citind o carte despre management, aparent fără
nici o legătură cu subiectul în cauză, am găsit recomandată cartea Omul în căutarea sensului vieții, autor
Victor Frankl. Doar câteva zile mai târziu, în vacanță
la Piatra Neamț, am văzut-o pe raft la un chioșc de
ziare unde intrasem în timp ce așteptam să treacă
ploaia. Am decis să o cumpăr imediat.
Victor Frankl, profesor de neurologie și psihiatrie la Universitatea din Viena, a fost creatorul celei
de-a treia școli vieneze de psihoterapie, analiza
existențială. În cartea Omul în căutarea sensului vieții
prezintă legătura dintre libertate și responsabilitatea
fiecăruia de a decide pentru sine, pentru faptele sale.
Prizonier fiind timp de trei ani în lagărele naziste, printre care și Auschwitz, Victor Frankl trăiește prin puterea imaginației o libertate interioară, care nu poate fi
furată sau prizonieră– „libertatea spirituală - care nu
poate fi luată – este aceea care dă sens și rost vieții
noastre”.7 Fiecare om hotărăște în orice moment răspunsul pe care îl dă unei situații „alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, [...] alege
propriul mod de a fi”.8 Această libertate interioară i-a
dat puterea să reziste și să supraviețuiască celor mai
inimaginabile suferințe.
Libertatea nu este un lucru material, nu poate
fi cuantificată. Ca orice lucru prețios, rar, libertatea
vine cu un preț mai puțin vizibil, și anume responsabilitatea: „Fiecare om este chestionat de viața și el
poate răspunde vieții doar răspunzând pentru propria
sa viață; vieții îi poate răspunde doar fiind responsabil”.9
Detașarea de tot ceea ce este material este un
exercițiu dificil. Trecerea prin puterea gândului și a
imaginației în lumea imaterială a spiritului dezvăluie
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expune „nimic”. Spațiul gol a fost un mod de a răspunde prin tăcere la întrebarea ce se va întâmpla după
Brexit?. Elveția a interpretat libertatea printr-o amenajare a pavilionului în care s-au jucat cu elemente
cum ar fi ușile, mobilierul, ferestrele care erau fie mult
mai mari decât de obicei, fie mult mai mici. Senzația
era fie că ești un Gulliver în țara piticilor, când mobilierul era mic, fie că ești Alice în Țara Minunilor când
ușile și mobilierul erau mult mai mari, și erai ca un
copil care nu ajunge la clanța de la ușă. Toate regulile,
limitele obișnuite au fost schimbate. Pentru Serbia,
spațiul liber înseamnă școala liberă, care să încurajeze
libertatea gândurilor și cărți accesibile pentru toți.
Franța a invitat vizitatorii să definească ce însemnă
pentru ei un loc infinit și unde l-au întâlnit. Japonia a
înțeles libertatea ca spațiul liber al desenului de arhitectură, ca expresie a imaginației, locul în care totul
este posibil. România a interpretat tema prin recrearea
unui spațiu dintre blocuri, locul în care se întâmplau
jocurile copilăriei. Un spațiu gol, dar care trăiește prin
amintirile și în imaginația multora dintre noi.

grafica: Larisa Roxana Catană

un loc al libertății individuale. Eliade explica despre
imaginația că „implică un act de libertate față de materie”.10
Deși prizonier, Victor Frankl trăia sentimentul
libertății spirituale, deoarece pentru el „binele nu constă într-un obiect, ci în tipul de alegere”11, după cum
afirma Seneca în urmă cu 2000 de ani. Se pare că sentimentul libertății profunde, libertatea interioară, traversează timpul.

Iunie 2018: Free Space - Spațiul Liber
Mergând la Veneția pentru a vizita Bienala de
Arhitectură, cea mai veche și importantă expoziție
internațională din domeniu, unde arhitecți din toată
lumea expun ideile, cercetările și proiectele lor, din
nou am aflat multiple definiții ale libertății în raport
cu spațiul liber.
Tema Bienalei de Arhitectură de la Veneția din
2018 a fost Free Space - Spațiul Liber. Fiecare țară
prezentă a fost invitată să definească ce înseamnă
spațiul liber prin propria perspectivă. Marea Britanie
și-a asumat libertatea de a lăsa pavilionul gol, de a nu

Iulie 2018: Paradoxul de a alege
Urmăresc din când în când conferințele TED
talks.12 Persoane care fac diferența în domeniul lor de
activitate, de la cercetători în biochimie la artiști, explică pe înțelesul tuturor în doar cincisprezece-optsprezece minute o idee la care lucrează sau pe care au
descoperit-o. Altfel, am ajuns să-l ascult pe Barry
Shwartz vorbind despre Paradoxul de a alege.
Lumea în care trăim oferă infinite posibilități
de a alege, de la cărțile la care avem acum acces, până
la libertatea de a alge în ce țară să locuiești. Zilnic
luăm zeci de decizii, hotărâm ce cumpărăm, ce mâncăm, cum ne petrecem timpul liber.
Pentru orice decizie, chiar și minoră, cum ar fi
alegerea unei perechi de pantaloni există sute de variante. Cum luăm decizia atunci când alegerea devine
atât de complexă și presupune comparația între sute
de variante?
Cercetătorul american Barry Schwartz susținut
o conferință TED în 200513 cu tema Parodox of choise
în care prezintă concluziile cercetărilor sale. Pornind
de la afirmația general acceptată a societăților vestice
industrializate, conform căreia există o relație simplă,
directă cauză-efect „creșterea bunăstării cetățenilor,
[...] se obține prin creșterea libertății individuale, care
rezultă din creșterea alegerilor disponibile”14,
Schwartz, prezintă două efecte negative majore. În primul rând, prea multe variante de a alege pot conduce
mai degrabă la paralizie, decât la eliberare, determinând incapacitatea de a lua o decizie. În al doilea rând,
chiar dacă reușim să luăm o decizie, „ajungem să fim
mai puțin mulțumiți decât dacă am avea opțiuni mai

Freedom is a power
inside you that makes
you wing.
ZEHRA DOĞAN

REVISTA NOASTRĂ nr. 51/52

Profesor de limba engleză
Școala Baruthane (Samsun-Turcia)

49

ESEU

puține”.15 Chiar dacă suntem mulțumiți de alegere,
comparația pe care o facem după decizie cu multiplele
opțiuni generează regretul că există posibilitatea ca
altă hotărâre să fi fost mai bună. Cum poți fi mulțumit
de o alegere, dacă atunci când alegi renunți la toate celelalte opțiuni? O dată cu multiplicarea numărului de
opțiuni, cresc și așteptările și dorința ca alegerea să fie
una perfectă. Secretul fericirii pentru Scwartz este nivelul scăzut al așteptărilor. Fără a nega beneficiile
libertății, și a utilității de a avea mai multe opțiuni de
a alege, este de studiat care este numărul minim (limita) de opțiuni pentru a fi mulțumiți de propria decizie.
Oare prea multă libertate nu ajunge să îngrădească chiar libertatea? Pentru mine, discursul lui
Barry Schwartz este o demonstrație simplificată că libertatea nu poate exista fără prezența unei limite, așa
cum susține Liiceanu.

August 2018: Libertate versus dependență
Căutând o carte de relaxare pentru vacanța de
vară, potrivită pentru plajă, am ajuns să aleg cartea
Formula Fericirii – minunatele descoperiri ale neuropsihologiei de astăzi. Surpriza a fost mare să descopăr un adevărat rezumat al studiilor științifice care
s-au făcut recent și care explică modul în care
funcționează creierul nostru.
M-a uimit să descopăr în finalul cărții, ca antonim al libertății – dependența, așa cum a definit-o
autorul, Stefan KLEIN.16 Pasul către fericire are la
bază existența libertății de a alege, iar libertatea presupune asumarea deciziilor. De ce să mă intereseze libertatea? Răspunsul este simplu. Dacă nu ne preocupă,
riscul este dependența în diversele forme pe care le
poate ascunde: dependențe de substanțe (alcool, fumat,
droguri, pastile, etc) dependențe emoționale (relații toxice, abuzuri, șantaj emoțional, etc), dependență financiară (dependența de cumpărături), dependența
deciziilor (de exemplu dacă merge X, merg și eu),
dependența de muncă (workaholic - dependent de
muncă) etc.
„Decât să plătim cu dependența îndeplinirea
dorințelor mai bine alegem libertatea.”17 De altfel,
KLEIN definește dependențele ca fiind obstacole în
cale fericirii.
Deci, există o legătură strânsă între
dependență-libertate-fericire. Orice dependență ne împiedică să fim liberi, să simțim sentimentul de libertate. De multe ori, nu limitele fizice sunt greu de
depășit, ci acelea interioare, invizibile, profund înrădăcinate în noi. Klein definește dependențele ca fiind
obstacole în calea fericirii. Care ar fi o soluție posibilă? Cunoașterea de sine, care răspunde la întrebarea
aparent simplă „Cine ești?” stă la baza evoluției omului către libertate și fericire.
Această asociere libertate versus dependență
am întâlnit-o aici pentru prima dată și m-a uimit.
Dependența de orice tip este unul din factorii care ne
țin pe loc și ne împiedică să ne depășim limitele posibile și să ne simțim liberi.
Noiembrie 2018: Libertatea & Arta.
Am ajuns la Viena la zece ani după ce auzisem
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și învățasem pentru prima dată despre clădirea mișcării
Secession, curent artistic din Austria sincronizat cu stilul Art Nouveau. Primul președinte al mișcării a fost
pictorul Gustav Klimt. Unul dintre primele obiective
pe care am ales să-l vizităm a fost clădirea Secession
construită în 1897 de arhitectul Jose Maria Olbrich.
Din nou, m-am intersectat cu conceptul de libertate
Motto-ul înscris pe clădire este: „To each era its art.
To art its freedom.”18 Fiecărei epoci arta sa. Fiecărei
arte libertatea sa.
Arta, spre deosebire de alte domenii, oferă un
spațiul mai liber de creație, de exprimare, în care
noțiunile corect/greșit sunt vagi. Arta are curajul și posibilitatea de a chestiona mereu ceea ce este general
acceptat ca fiind corect. Artiștii, fie pictori, scriitori,
muzicieni, care au curajul de a pune sub semnul întrebării limitele existente sunt cei care rămân peste timp,
deoarece descoperă noi forme de comunicare și de libertate de expresie. Vorbim de libertatea artistică de
exprimare, dar care nu de puține ori a fost negată de
morala societății. De exemplu, impresioniștii nu au
fost primiți în expozițiile oficiale, deoarece nu respectau regulile general acceptate. Libertatea lor de a picta
așa cum simt, o trăire, un moment, a fost negată de societate. Pe de o parte lumea vorbește despre libertate,
dar când o întâlnește sub altă formă decât se așteaptă,
nu o recunosc și o denumesc greșeală.
De exemplu, mișcarea Dadaistă19 era de o libertatea neînțeleasă, părea că nu are sens, că totul este
un joc al sorții și nu artă. Dar ei au fost primii care sesizat absurdul care ne înconjoară și influențează viața
de zi cu zi. Au susținut o libertate absolută a artei
înțeleasă prin negarea a tot ceea ce era general acceptat. Cât din ceea ce ni se întâmplă este alegerea noastră, cât este întâmplarea și cât este absurd? Cum putem
fi liberi într-o lume absurdă?
„Ne-am pierdut încrederea în cultura actuală.
Tot ceea ce este, la momentul actual, trebuie distrus,
demolat. Trebuie să reîncepem actul creației pornind
de la o tabula rasa..., noi vrem să zguduim ideile, opinia publică, educația, instituțiile, muzeele, bunul simț
așa cum este el definit la momentul actual, pe scurt,
tot ceea ce ține de vechea ordine.” – Manifestul dadaist20
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Concluzie
O dată cu preocuparea de a scrie despre libertate, am început să mă intersectez tot mai des cu ea,
am ajuns să observ și să caut să înțeleg sensul conceptului de libertate în funcție de împrejurarea dată.
Dintr-o temă, a devenit o descoperire a unor noi
înțelesuri ale libertății.
Deși aparent aleatorii, poate chiar contradictorii, conceptele prezentate au multe puncte în comun.
Putem vorbi despre libertate în raport cu o limită, un
număr finit. Am observat că existența unor posibilități
infinite, lipsa limitei, infinitul, paradoxal, duce la imposibilitatea de a decide. În lipsa deciziei, rămânem
captivi ai haosului. Riscăm să devenim proprii prizonieri, fragili, vulnerabili în fața dependențelor și a
vieții. Schwartz observă că amânarea deciziei, amânarea eliberării de povara de a alege, conduce la
nemulțumire. Pentru a ieșiri din acesta capcană, Victor
Frankl propune responsabilitatea de a alege, iar Liiceanu recomandă hotărârea. Arta, artiștii propun
depășirea limitei prin curaj, prin imaginație, prin
creație, prin căutarea libertății interioare.

LIBERTATE

Ce îi apropie pe Liiceanu, și pe Victor E.
Frankl este esența conceptului de a fi liber „a fi sigur
de tine, de posibilitățile tale”21, cu alte cuvinte „libertate interioară și valoare personală. Conștiința propriei valori se ancorează în lucrurile înalte,
spirituale.”22
Cunoașterea de sine este punctul de pornire.
Dacă nu sunt interogate aceste limitări intime, putem
fi captivii vieții noastre. Eliberarea, drumul către libertate, presupune autocunoaștere, voința de schimbare, de transformare, de metamorfozare.
Pentru a depăși o limită interioară, invizibilă,
și pentru a descoperi un nou grad de libertate sunt necesare timp, efort, confruntarea temerilor, renunțarea.
Libertatea individuală nu se caută în exterior, ci în interior. O dată spartă bariera, apare un alt contur, asemenea unei păpuși matrioșka. Cu fiecare pas spre
interior, libertatea se extinde și evoluează. Cu cât privim mai adânc în noi înșine, și ne cunoaștem mai bine,
cu atât există șanse ca esența libertății să se ni se dezvăluie.
Fiecare are propria înțelegere a libertății. La fel
ca frumosul, libertatea există în sufletul celui care o
caută.
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14 pentru România 100 sau
despre libertatea de a iubi
necondiționat România

E sfârșit de vară la poalele
Făgărașului și miroase a nuci coapte,
a fân cosit, și a frunze pregătite să se
întoarcă în pământul din care s-au zămislit, iar eu, având alături câțiva
uniriști frumoși ce se hârjonesc prin
jur, privesc de la terasa unei pensiuni
din Nucșoara. Spre lacul format pe
gips și spre Chiciora, dealul cel mult
contestat, și spre casa Elisabetei
Rizea, a lui Toma Arnăuțoiu și a altor
sfinți ai neamului, care au rezistat în
munți și au crezut, pentru o clipă, că
pot înfrunta destinul și se pot opune tăvălugului roșu.
Din când în când, trag cu ochiul și către creasta ce se
vede spre nord, dar privirea îmi fuge repede spre alte
zări. E pentru prima dată în mulții ani de când bat în
lung și în lat munții României, când am emoții. Nu
pentru că urc un vârf de 2500 de metri, ci tocmai pentru că urc pe ultimul. Mâine vom fi pe Dara și gândurile îmi fug în mii de direcții. Mă uit încă o dată pe
prognoză. Apoi mai verific bagajele să nu-mi lipsească
ceva. Mă asigur din nou că la ora șase, mașina care ne
va duce la 40 de kilometri de aici, pe un drum forestier,
este pregătită. E o stare de neliniște, dar și de maximă
concentrare. Îmi doresc foarte tare să nu apară nimic
neprevăzut pe traseu, să ajungem cu toții bine sus și
să admirăm încă o dată România noastră dodoloață,
România noastră imaculată, România noastră maiestuoasă, România noastră incredibil de bine conservată,
România noastră ancestrală.
Fiecare, probabil, are România sa. Pentru unii,
e țara oamenilor frumoși, pentru alții, a peisajelor neatinse, pentru mulți, a iluziilor și deziluziilor. Nicio
țară din lumea asta nu e perfectă. Nici România noastră. Pentru mine, România e doar țara mea. Și atât. E
țara în care m-am născut și am crescut. E țara în care
m-am educat și m-am format ca om. E țara în care am
visat, am sperat, am suferit, am plâns, am iubit. E țara
în care mi-am făcut iluzii și mi le-am spulberat. E țara
în care am educat mii de copii, sperând că vor învăța
să o iubească. Pe EA. Pe România mea. Pe România
noastră.
Tocmai de aceea, această ascensiune este pentru mine una cu totul specială. Pentru că, de data
aceasta, nu urc doar pentru pasiunea mea, ci pentru
EA. Nu am avut curajul să spun nimănui, acum doi
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ani, când mi-a venit în minte ideea
proiectului România 100.2100.152.
Mi-a fost teamă și să visez. Pentru că
visurile se pot auzi, iar eu visam în
gând, îmi visam visurile, pentru ca,
poate, cuiva să nu i se pară o nebunie,
auzindu-le. Nu am fost nicăieri singur. Întotdeauna, au fost lângă mine
oameni care visau. Fiecare își visa
propriile vise și visuri, dar știam cu
toții că de fapt, visam la fel. Aș fi
putut să iau câțiva oameni antrenați și
în câteva luni să ajungem pe cele 14
vârfuri de peste 2500 de metri din Carpați. Mi-am dat
seama că nu asta era ce-mi doream, că nu asta merita
România noastră. Am pornit pe un drum anevoios,
inițiatic, am parcurs mii de kilometri, ne-am împotmolit în jnepenișurile subalpine, am suferit de sete, de
frig, am fost arși de soarele dogoritor, ori de briza
muntelui, am zburat deasupra norilor cu păsările cerului, ne-am înnegurat odată cu cerul plumburiu ce
anunța furtuna, am parcurs sute de ore de ascensiune
și coborâre pe poteci oable ori pe drumuri forestiere.
Nimic nu ne-a oprit însă, pentru că, deși visam separat,
știam cu toții că orice s-ar fi întâmplat, trebuia să
reușim. Pentru că urcam pentru EA. Pentru România
noastră. Iar visul era același, era comun. Visam cu
toții că 100 de ani înseamnă mult pentru o viață de om,
dar foarte puțin pentru o națiune, pentru un neam care
își căutase prea mult destinul orbecăind mai bine de
2000 de ani prin întunericul imperiilor, căutându-și
calea și drumul spre lumină. A fost suficientă o clipă
astrală, cum rare sunt în viața unei nații, a fost de ajuns
o mână de oameni, care, pentru scurt timp, au uitat să
își viseze propriile visuri și au visat împreună. Și s-a
născut miracolul numit 1918. Mai întâi a fost 27 martie. Apoi 15 noiembrie. Iar în final 1 decembrie.
E șase dimineața și suntem cu toții, adică cinci
oameni, în fața pensiunii din care mașina pe care am
închiriat-o, ne va duce spre destinație. Plecăm spre
Dara, dar pe un drum anevoios, mergem 40 de kilometri pe un drum forestier, trecem pe lângă lacul de
acumulare de pe Râul Doamnei, iar de aici, până la
confluența dintre Valea Rea și pârâul Bândea. Dacă
am merge tot înainte, la obârșia Văii Rele, am ajunge
la Lacul Vestic, aflat la baza Viștei și a vârfului celui
mai înalt al României, Moldoveanu. Sunt mii de
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turiști, români și străini, care trec pe aici și care vor să
vadă Alpii Transilvaniei și trapezul format de cele mai
înalte vârfuri ale țării. Iar noi îi aducem până aici pe
un drum desfundat, un drum pe care camioane grele
cară întruna, la vale, ultimele păduri virgine ale
Europei. La drum nu se vede foarte clar dezastrul, dar
el este prezent peste tot. E suficient să faci câțiva pași
în pădure și ți se dezvăluie un peisaj apocaliptic. Mă
revoltă cumplit crima pe care o comit marile companii
multinaționale, dar mă revoltă, mai ales, complicitatea
autorităților locale, care schilodesc România frumoasă, România neatinsă, România imaculată. Îmi
vine să urlu la statul meu, care nu face nimic, cât nu e
prea târziu, pentru a opri dezastrul. Dar statul meu e
ocupat cu alte lucruri, cu statul paralel cu interesele
naționale, paralel cu nevoile poporului său, paralel cu
sufletele noastre. Statul meu e un stat corupt și coruptibil, complice la crime pentru care, cei ce vor veni
după noi ne vor blestema și ne vor învinovăți pe toți
cei de azi. Iar noi stăm vinovat, cu mâinile în sân și
asistăm la dezastru. Privim la apocalipsă ca la un spectacol. E un blestem pe poporul acesta! Suntem cu toții
plecați prin Europa, acolo unde vor ajunge și pădurile
noastre, virgine sau nu, iar când totul se va termina nu
o să ne mai recunoaștem țara. Și o să spunem că asta
nu e țara noastră. Dar a cui?
Am ajuns la destinație. Ne despărțim de călăuza noastră, cu care, credem noi, ne vom reîntâlni
mâine, și plecăm spre Dara, pe un traseu nemarcat.
Facem dreapta, pe pârâul Bândea și îmi apare în față
un versant întreg tăiat la ras. Un munte care plânge mi
se deschide în față, un munte care merge până la golul
alpin și de aici până la Cer, pentru ca Dumnezeu să
vadă lacrimile acestuia. Și lacrimile mele care nu
înțeleg cum e posibil ca raiul să fie și el sluțit în acest
hal. Și eu credeam că aici, că măcar aici, urâțenia noastră nu poate pătrunde. M-am înșelat! Dar după ce ne
împotmolim în hățișul format din tufișuri și arbuști
care astupă rănile ce supurează ale muntelui, ajungem
în zona subalpină și ni se deschide creasta. E liniște
deplină, soarele începe să se ridice pe cer și să ne încălzească blând, iar sus, spre Urlea, se văd oile care
par niște îngeri trimiși de Dumnezeu să vadă și ei frumosul și să-l ducă din Făgărașul nostru drag, în lumea
de dincolo, în lumea îngerilor. Și, deși până aici am
mers bine, îmi dau seama că lucrurile sunt în neregulă,
pentru că Ana a plecat de jos răcită și nu poate respira.
Iar asta ne face să ne oprim des și să ne pierdem ritmul.
În curând, realizăm că nu putem să ajungem toți pe
creastă, iar decizia este una dureroasă. Cineva trebuie
să se sacrifice și să se întoarcă cu ea la mașină. Altfel,
trebuie să coborâm cu toții, iar mie îmi cade cerul în
cap, pentru că visasem această zi, ziua în care voi urca
și Dara, ultimul vârf de 2500 de metri pe care n-am
ajuns, de luni de zile.
Colegul de lângă mine înțelege cât de mult îmi
doresc să ajung în acea zi pe Dara și fără să ezite,
hotărăște să coboare el, iar eu să rămân cu băieții și să
încercăm ascensiunea. Mă simt puțin vinovat pentru
asta, dar îmi doresc, oarecum egoist, să ajung acolo
sus și accept decizia. Nu știm însă dacă mai putem rămâne o noapte pe creastă, întrucât jos nu este semnal
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și singura soluție este ca, odată ajunși pe creastă, să
chemăm mașina care ne-a lăsat, pentru că nu știu cât
de rău se va simți Ana. Ne despărțim de cei care se întorc și în jumătate de oră suntem la stâna de pe pârâul
Bândea, aproape de căldarea glaciară, impresionantă
prin dimensiuni, dar și prin abruptul care ni se deschide în față. Mai e un pic până acolo, așa că mă uit
mai mult în spate, spre vest, unde ni se deschide ochilor, trapezul format de Viștea și Moldoveanu. Probabil
e forfotă mare acolo, vremea e superbă pentru ascensiune și știu ce am simțit acum un an, când am fost
acolo. Ce bucurie că ajungeam pentru prima dată, unii,
pentru a doua sau a treia oară, alții, pe acoperișul
României! Nu mai conta nimic, eram deasupra
României, eram deasupra lumii, eram printre puținii
români care se aflau acolo și asta însemna enorm pentru noi, fiindcă puteam să luăm România în palmă, să
o strângem la piept, să fluturăm steagul nostru drag,
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prăvălesc spre vale. Iar ciobanul care fluieră sau strigă
din când în când la ele, ca să nu se piardă de cârd, pare
Dumnezeu însuși, veghindu-și turma, care este
răvășită, la acest capăt de lume și de istorie. Îmi aduc
aminte de povestea lui Nechifor Lipan din „Baltagul”
lui Sadoveanu și îmi dau seama de ce, noi, ca neam,
am fost permanent defazați, sau atemporali. E și greu
să fii altfel când Dumnezeu te-a trimis în rai! Rămâi
contemplativ și nu îți dai seama, cum poți primi în dar
o țară ca asta, infinit de frumoasă și bogată, și totuși
tu să rămâi sărac și să nu știi ce să faci pentru a o merita!
Cu ceva efort am ajuns la pragul glaciar, dar
pentru prima dată, de când umblu prin toți Carpații,
simt că mă sufoc și că-mi tremură picioarele. E atât de
abrupt, încât, dacă iarba ar fi fost udă, nu aș fi îndrăznit
să urc pe aici. Nu atât pentru mine, cât pentru cei doi
băieți pe care îi am în spate și care se țin cu greu de
mine. Caut cu privirea o poartă prin care să ies din căldarea asta și nu o văd. Și asta mă îngrijorează, pentru
că presupune să ne întoarcem pe celălalt versant. Iar
orice pas greșit, te poate duce în abis, așa că hotărăsc
să oprim, să mâncăm și să ne odihnim un pic, pentru
a ne reface forțele. E douăsprezece și jumătate și pornim spre dreapta, unde văd, în sfârșit, o muchie ce ne
poate duce spre vârf. Și deși nu văd ce este dincolo,
intuiția sau poate experiența îmi spune că suntem pe
drumul cel bun. Doar că panta e mai mare de 60 de
grade și mergem încet, pentru că fiecare pas, dacă nu
e pus unde trebuie, poate să fie și ultimul, mai ales în
condițiile oboselii acumulate. Îi încurajez pe băieți și
mă încurajez, de fapt, pe mine, pentru că totul e la limită, dar când ajung sus, și mi se deschide creasta, mă
simt mai fericit ca niciodată, pentru că, de aici, mai
avem jumătate de oră până pe vârf, iar panta se reduce
spre zero. Ne odihnim un pic, să ne revenim și privind
spre căldarea din care venim și spre versantul din față,
pe care merge traseul principal de creastă, mă felicit.
Am urmat singurul drum posibil, în rest e abrupt de ți
se face pielea găină și mă sperie gândul că am fi urcat
pe ceața care, la două ore după ce-am ajuns sus, s-a
instalat. Ar fi fost aproape imposibil să urcăm, mai ales
pe un traseu nemarcat și necunoscut așa cum este
acesta!
Ajunși în creastă, avem timp să ne bucurăm de
plin de praful și sudoarea celor trei zile de arșiță și
temperaturi incredibil de mari, suportate. Eram priveliște și de soare. Și să admirăm spre vest, impuoptimiști și volubili, dornici să-i spunem României nătoarea creastă a Făgărașului, partea sa centrală, cu
noastre că merită mai mult și că vom continua să
urcăm și pe celelalte vârfuri importante din Carpați,
ca un semn de minim respect pentru cei care au trecut
și ei Carpații la 1916 și au murit pentru un ideal, pentru
un vis care a durat 1000 de ani, pentru o idee, aceea
că, de o parte și de alta a acestor munți, sunt tot români
și că nu e prea mult să crezi, să speri, să visezi!
La stână e liniște. Și e liniște pe toată valea. Și
nici țipenie de turiști sau de ciobani. Doar un câine
costeliv hămăie la noi și după ce trecem pârâul, văd
câțiva măgari care pasc netulburați de pașii noștri. Oile
sunt pe creastă și tot acolo sunt și ciobanii. E atâta
liniște, că ai impresia că ești la facerea lumii, iar în
amfiteatrul în care suntem, nu se aud decât, din când
în când, pietrele care, desprinse de copitele oilor, se
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un uimitor de bine conservat, relief glaciar, cu circuri,
morene, custuri, văi glaciare, muchii ce pleacă spre
nord și spre sud, ca niște coaste ale unui uriaș animal,
răpus de uriașele forțe interne care s-au dezlănțuit în
milioane de ani, pentru a înălța acest colos numit de
De Martonne, „Alpii Transilvaniei”. Cerul e curat,
încă, și avem timp să privim Făgărașul, până dincolo
de Transfăgărășan. Îmi amintesc cu ce bucurie am
urcat, tot în august, anul trecut, pe Vânătarea lui
Buteanu, cel mai ușor vârf de 2500 de metri, aflat la o
oră și jumătate de civilizație, dacă așa se poate numi
ce se întâmplă la Bâlea, unde tot felul de neaveniți mănâncă mici, ascultă manele și postează pe facebook cât
de grozavi sunt ei, că au ajuns aici ca să nu înțeleagă
nimic. Nimic din ce înseamnă frumosul și natura, și
ingeniozitatea umană, și suferința, și umilința, și mai
ales smerenia, care ar trebui să te cuprindă când vezi
ce poate crea Dumnezeu și cât de mic este omul. Ce
privire senină, ce zâmbet, câtă bucurie putea avea pe
chip Andra, copilul minune care m-a însoțit în atâtea
drumuri nebunești, pe munte, și care mi-a oferit atâta
bucurie prin inocența, modestia și simplitatea ei; pe
care n-am auzit-o o dată spunând, deși avea toate motivele să spună, că nu mai poate; care m-a învățat că
nu contează câte kilograme sau ce înălțime ai, că e suficient să-ți dorești și Dumnezeu își întoarce fața către
tine.
Iar dincolo de Paltinu și de Lăițel, ce minunat
vârf este Călțunul, pe care am urcat la începutul verii,
într-un sfârșit de iunie încă rece, cu câteva fete curajoase și un singur băiat, plecând de la Piscul Negru,
pe Piciorul Lespezilor. Ce bucurie puteam citi în ochii
lor, în ochii unora care ajunseseră prima dată la peste
2500 de metri, pe un vânt nu tocmai prietenos, cu ceață
destul de deasă sus, care nu ne-a lăsat să vedem bine
nici măcar lacul de la bază, sau vârful Negoiu, din
apropiere. După ce, pe urcare, vremea ne-a dat suficient răgaz, să vedem spre est până dincoace de
Moldoveanu, până spre Dara noastră, pe care suntem
acum și pe care visam atunci să ajungem. Câtă bucurie
citeam în ochii Andreei, care ajunsese pe Cornul
Călțunului, al doilea vârf de 2500 de metri, situat în
apropierea Călțunului, dar pe care cu îndârjire, ea îl
botezase Colțul Călțunului, ca pe un copil drag, pe
care îl înfiase și pe care îl strângea în brațe, cu toată
ființa ei, fără să-i mai dea drumul! Ce inocență am
văzut în privirea celor câțiva uniriști care la un început
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de vară al anului 2018, se jucau cu zăpadă, sub vârf,
fără să-și dea seama că fac istorie, că sunt parte a istoriei unui liceu și a unui neam care merită să
supraviețuiască, pentru că are copii minunați, copii
care nu trebuie să se mai risipească prin lume!
Retrăiesc bucuria pe care am simțit-o anul trecut când am ajuns dinspre Porumbacu, pe vârful
Negoiu, al doilea din Carpați, pe care mai fusesem, dar
dinspre Bâlea. Ce dificilă mi s-a părut ascensiunea pe
muchia Șerbotei, plecând de la cabana Negoiu! Îmi
amintesc exact uimirea celor două Andre, care au
rămas mute văzând splendida vale a Șerbotei, dar mai
ales incredibila custură a Sărății ale cărei lanțuri nu se
mai terminau, pentru ca în final să ajungem în Șaua
Cleopatrei și să strigăm după o picătură de apă! Ce minunat se vedeau spre sud, valea Argeșului și lacul
Vidraru, și Transfăgărășanul, până dincolo de cetatea
Poenari! Cât de frumos se vedeau de pe Negoiu, spre
nord, satele de la poalele Făgărașului și lacurile de pe
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valea Oltului, Scoreiu, Viștea, Avrig. Ce mare și frumoasă e Transilvania noastră, iar asta nu poți să vezi,
decât de acolo, de pe Negoiu. Doar de acolo poți
înțelege de ce România nu poate fi de imaginat fără
Transilvania, care este inima țării, pentru că nici un organism nu poate supraviețui fără mușchiul care pulsează într-una sângele cald care îi dă viață!
Suntem chiar sub Dara, însă nu ne dăm seama,
pentru că vârful este obturat de o muchie, și deși știm
că trebuie să vedem steagul care flutură pe vârf, nu-l
zărim. Și o luăm înainte, în loc să facem un pic
dreapta, pentru că, în față vedem momâia de pietre de
pe Hârtopul Darei. Oricum doream să ajungem și aici,
pentru că, surprinzător, deși mai puțin cunoscut decât
Dara, Hârtopul e mai înalt cu câțiva metri. Unii consideră, de altfel, că e un vârf dublu. Până să se hotărască
dacă e așa sau nu, noi bifăm și acest vârf, iar după ce
facem câteva poze, reușim să vedem, apărând din
ceața care vine în valuri, și Dara, la câteva minute de
mers, în spate. Pentru mine este ca un vis, care astăzi
se împlinește. Și de bucurie, uit că sunt cu doi elevi
lângă mine, și scot niște chiote de bucurie, de care întro situație normală, nu știu dacă aș fi neapărat mândru.
Dar am așteptat prea mult acest moment, pentru ca
acum să nu mă bucur. Și o fac, pentru că realizez că
va fi de scurtă durată. De aici trebuie să ne întoarcem
pe creastă, spre Moldoveanu, iar băieții au prins curaj
și mă roagă să încercăm să ajungem până spre seară,
întrucât hotărârea de a coborî astăzi, fusese deja luată.
Trebuia să ne întâlnim cu cei care au coborât și cu care Și să admirăm, de pe Dara, toată creasta centrală a
Făgărașului, așa cum nu vom mai putea s-o facem pe
nu mai puteam comunica, din lipsa semnalului!
Ne luăm puțin timp să ne bucurăm de reușită. drumul de întoarcere, pentru că ceața și norii se adună.
Nu le pot răpi, însă, băieților, bucuria aceasta că au
reușit. Că sunt la peste 2500 de metri. Și nu-mi pot
răpi nici mie, enorma mulțumire că Dumnezeu mi-a
îngăduit să ajung acolo unde ajung doar păsările cerului și sufletele celor plecați la Cer prea devreme, ca să
admire de sus acest pământ numit România. E minunat
să privești spre sud până spre Muscelele Argeșului și
spre Iezer, spre Slatina sau Nucșoara! Ce frumos se
vede spre est creasta Făgărașului, până spre Piatra
Craiului, atât de dragă mie! Ce frumos se văd tăurile
Mioarelor și turmele de oi care sunt parcă acolo de la
creație, așteptându-ne pe noi să le descoperim într-un
tablou ireal de frumos!
E trecut de unu și trebuie să rupem momentul
de reverie, așa că ne ridicăm și plecăm spre creasta
principală, de unde o vom lua spre vest. Ajungem în
Șaua cu Lac, și avem un foarte scurt răgaz să vedem
și lacul Urlea, dar până pregătesc aparatul de fotografiat, deja nu mai văd nimic. Aștept în zadar, sperând
să prind o spărtură în pătura de nori. Deja muntele
ne-a oferit prea mult, așa că plecăm spre Fereastra
Mare a Sâmbetei. Timpul nu mai are răbdare cu noi și
nu trebuie să cerem mai mult. Spre sud încă mai
vedem prin nori valea Bândei, dar spre nord e un zid
de nori care se lovesc de creastă și se întorc într-una
ca nebunii. Nu se vede nimic și trebuie doar să ne
imaginăm abrupturile dinspre nord. Abia spre
Fereastră, prindem câteva momente în care pot să vadă
și băieții cum arată abisul, peisajul fiind unul terifiant.
Îmi amintește de ascensiunea spre Parângul Mare, al
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cincilea vârf din Carpați, de acum aproape doi ani,
când am urcat dinspre Petroșani, din stațiunea Parâng.
Aceleași abrupturi, aceeași nori care se izbeau de versantul nordic și se întorceau spre Mija, dar care nu îndrăzneau să treacă spre sud, anume pentru a ne lăsa să
admirăm Oltenia noastră de sub munte, cu micile ei
depresiuni, agățate de munte, cu incredibilele mănăstiri de la Tismana, Polovragi, Horezu, Bistrița, cu
cheile fabuloase ale Sohodolului, Galbenului,
Oltețului, cu micile sate cu case șindrilite în care se
vor naște viitorii Brâncuși și cu Jiul, cu Oltul, cu
Oltețul și cu toate râurile din sud care într-o zbatere
nebună, se îndreaptă spre Dunăre și marea cea mare.
Și mai ales cu Transalpina spre est, cea mai înaltă
șosea din România și una dintre cele mai înalte din
Europa, cu Rânca, stațiunea de schi care e a nimănui,
cum a nimănui pare să fi ajuns și această țară condusă
de oameni puși pe jaf și căpătuială. Ce lacuri glaciare
și aici, în Parâng, cu Roșiile, Zănoaga Mare, Gâlcescu,
Păsările, dar mai ales, cu incredibilul Mândra, de sub
Parângul Mare, ireal de frumos și de mândru, așa cum
îi spune și numele! Ce obosiți eram după zece ore pe
munte, dar ce fericiți că traversaserăm Parângul, de la
vest la est, când coboram Iezerul și ne apropiam de
limba de asfalt care ne aducea la civilizație, după doar
câteva ore, care ni se păruseră o veșnicie. O veșnicie
petrecută în rai, de care acum trebuia să ne despărțim!
Am trecut de Fereastra Mare și de aici ieșim
spre sud din traseul de creastă, ocolind vârful Slănina.
Caut cu disperare o coborâre, pentru că ziua se
împuținează și trebuie să ajungem jos. Oricât de mult și-ar dori băieții să ajungem astăzi pe Moldoveanu, îmi
dau seama că nu este posibil. Mai sunt cel puțin trei
ore până acolo, iar în patru ore e noapte. Ar însemna
să coborâm pe întuneric, pe Valea Rea, iar asta e sinucidere curată, mai ales că ne amenință și ploaia, iar picioarele nu prea ne mai ascultă. Și după ce am mers
vreo trei ore „în orb” prin ceața și norii care nu ne-au
mai lăsat să vedem mare lucru, cerul se limpezește
spre apus și dă un pic și soarele. În sfârșit, Dumnezeu
își întoarce fața spre noi și ne lasă să vedem creasta și
refugiul din Fereastra Mică, pe care tocmai l-am ocolit, iar pe vale se văd niște sălașe pe care le lăsăm în
urmă, pentru a mai scurta din traseu. Ne luăm un scurt
răgaz să ne mai bucurăm ochii și sufletul cu ceea ce
Dumnezeu ne-a lăsat în dar. Îmi place soarele blând
care ne bate din față și care, în curând, se va duce dincolo de Curmătura Moldoveanului, ca un talger roșu
ce se stinge încet, și care mie îmi amintește de minunata coborâre de pe Valea Cerbului din Bucegi, pe care
am ajuns acum un an. Urcasem cu telecabina pe la
Babele și era un aer rece, tăios, dar ieșise soarele și
ne-am bucurat nespus că am ajuns cu cei mici la
Crucea Eroilor, incredibilul monument ridicat de regina inimilor, pentru a aminti celor de jos de sacrificiul
celor care vor privi pentru vecie de sus, frumoasa țară
pentru care își dăduseră viața. Ce bucurie ne cuprinsese pe toți că puteam să-i spunem României noastre
de ce o iubim! Ce gol în stomac poți să ai când vezi
abrupturile marginale dinspre Valea Prahovei, bătrâna
vale pe care stau înșirate Sinaia, și Poiana Țapului, și
Buștenii, și Azuga. Dar mai ales mănăstirile ridicate
în vremi de restriști și castelul Cantacuzinilor. Și fa-
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ESEU
bulosul Peleș, care amintește de trecutul regal al
României, care se moderniza și era primită la masa
celor bogați și respectată pentru jertfa de sânge a sutelor de mii de tineri plecați de la plug, ca să legitimeze
o țară și o națiune ce fusese o mie de ani tolerată pe
un pământ în care erau îngropați dacii, și Mușatinii, și
Basarabii, și Vladimireștii, și toți cei care au trudit la
coarnele plugului pentru a nu ni se pierde urma, și care
au sperat că într-o zi, Dumnezeu le va face dreptate.
Ce frumos se vedeau de pe Bucura și de la Omu, superba creastă calcaroasă a Pietrei Craiului și satele de
oieri de pe culoarul Rucăr-Bran! Câte turme de oi trebuie să fi trecut munții în sus și în jos pe acest culoar
și câți români vor fi visat că într-o zi vor trăi într-o singură țară, țara românilor, țara oamenilor de piatră, a
câmpiilor mănoase, a apelor cristaline, a codrilor
nesfârșiți, a aurului din Apuseni, a sării și a petrolului
de dincolo și dincoace de munți!
Începem să coborâm, dar ceea ce ne apare în

58

față, nu e de bun augur. Mai întâi jnepenișuri, care ne
fac să înaintăm greu, apoi trene de grohotiș și lespezi,
și bolovani uriași peste care suntem nevoiți să trecem
cu dificultate. Și când ajungem pe vale, altă surpriză!
Nici urmă de potecă. Iar înaintarea pe vale este foarte
dificilă, pentru că este abruptă și pietrele sunt de fapt
niște bolovani uriași, pe care alunecăm ușor. Și când
speram că totul s-a terminat, ne iese în cale, o trenă de
grohotiș instabil, pe care suntem nevoiți să ne târâm
câteva zeci de metri, până la bază. Am pierdut capacul
de la camera foto, dar ajuns jos, îmi întorc fața spre
Cer să mulțumesc Celui de Sus, pentru că unul dintre
băieți alunecase pe coborâre și în ultimul moment am
reușit să-l agăț. Asta ne-ar mai fi trebuit, să ajungem
și cu picioare sau mâini rupte, jos! Nu le-am spus
nimic băieților, atunci, dar și mie mi s-a părut o coborâre nebună, poate cea mai dificilă și pentru mine, și
care mi-a amintit de Retezat și de uriașele lespezi și
bolovănișuri de la baza acestuia, pe care a trebuit să
urcăm acum un an, ca să ajungem pe Păpușa sau
Peleaga. Ce au putut să care și acolo ghețarii, care au
modelat uriașe căldări glaciare, și custuri care îți taie
răsuflarea! Ce lacuri superbe se deschid de pe creasta
Retezatului Mare, până spre vârful Custura și spre
valea Lăpușnicului, dar mai ales ce creste superbe se
deschid, spre vest, de la Cheile Buții, spre Albele și
Piatra Iorgovanului, până, hăt, departe, pe suprafețele
de nivelare din Godeanu și spre Cerna cea neagră și
repede, pe care poți face rafting, și care se întâlnește
cu Dunărea într-o îmbrățișare eternă, în superbul golf
de la intrarea în Orșova, orașul cel de sub ape, orașul
cel renăscut din ape!
Am zărit, în sfârșit, o potecă. Iar poteca ne
duce pe muntele care plânge. Pe muntele care sângerează. Pe muntele schilodit, pe care rănile urcă până
la Cer, să vadă și Dumnezeu urâțenia oamenilor. Șimi vine să urlu. Pentru că România din visurile mele
nu arată așa. România pe care o visez eu, în fiecare zi,
este România oamenilor frumoși, a crestelor înzăpezite, a munților ce respiră prin uriași plămâni care sunt
pădurile nesfârșite, a urșilor, și cerbilor, și râșilor, și
zimbrilor care zburdă liberi, a cailor ce nechează în
Apuseni pe pajiști nesfârșite, visând și ei la o țară a
lor, a cailor...
Am ajuns jos. Ne bucurăm, că ne reîntâlnim cu
cei doi, de care ne despărțiserăm dimineață, și că sunt
bine, că suntem, cu toții, bine. Ne așezăm în jurul unei
vetre ad-hoc și ne încălzim la focul care mocnește în
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tihnă, în așteptarea mașinii ce ne va duce la Nucșoara.
Iar asta îmi amintește că facem lucrul ăsta de mii de
ani pe aceste pământuri, și că asta au făcut probabil și
ciobanii care au umblat cu oile pe acești munți, în sus
și în jos; asta au făcut și dacii când s-au retras în munți,
supuși presiunii romane; asta au făcut și țăranii care
erau nevoiți să ia calea munților pentru a scăpa de birurile celor care aveau moșii boierești și acareturi la
care nu le știau numărul; asta vor fi făcut și cei care
au luptat în munți, în anii 50, crezând, pentru o clipă
că se pot opune tăvălugului roșu, venit din răsărit.
Facem asta de mii de ani, și îmi imaginez că, dacă am
uni toate vetrele în care am făcut focul, ca să ne încălzim, ori poate să ne facem un blid de mâncare, am fi
o țară de vetre. Iar VATRA înseamnă statornicie, înseamnă răbdare, înseamnă credință, înseamnă iubire,
înseamnă ființă, înseamnă... O ȚARĂ.
E sfârșit de poveste. Urc spre Pietrosul Rodnei,
iar cum trec de stația meteo, ajung la Iezer și imediat
ce ies din căldarea glaciară, România mea capătă contur. Și văd cum apar din lac, rând pe rând, Banatul și
Transilvania, și Maramureșul, și Moldova, și Oltenia,
și Muntenia, și Dobrogea. Pe măsură ce urc, conturul
României mele este din ce în ce mai clar, iar în scurt
timp, e întreagă. Am parcurs în câteva minute, un
drum pe care România mea l-a parcurs în 2000 de ani
de căutări, și rătăciri, și suferințe, și neîmpliniri, și lacrimi de bucurie sau de tristețe, dar care au stropit-o
pentru a nu se ofili și a ajunge dodoloață. Brusc, mă
întorc să o privesc și-mi vine să plâng. Doamne, ce
țară frumoasă avem, și nu ne dăm seama de asta,
împroșcând-o în fiecare zi cu noroi! Ce țară bogată
avem și totuși aceste bogății le-am înstrăinat,
lăsându-i pe cei care ar fi trebuit să se bucure de ele și
să trăiască decent în propria țară, să bântuie prin toată
Europa și lumea, fără să-și găsească reperele și rostul!
Ce tineri frumoși și inteligenți și creativi se pot naște
pe acest pământ, iar noi îi creștem doar ca marfă la export, pentru ciorba globalistă care ne înghite pe toți!
Ce bătrâni frumoși ne privesc cu lacrimi în ochi, răbdând umilința unui stat care nu știe să-i prețuiască și
să le valorifice experiența și înțelepciunea, și nepăsarea unor tineri copii care i-au abandonat pe ei, dar
și-au abandonat și propriile conștiințe plecând în lume
pentru nimic! Ce pământ roditor avem, pe care poți
să-l întinzi pe o felie de pâine sau de mămăligă, iar noi Greciei, sau prin stâncile Britaniei, ori turba nordului!
trudim ca niște slugi prin praful roșu al Spaniei, ori al Ce mame avem, care au crescut câte șapte, opt, zece
copii, iar acum am ajuns țara cu cei mai mulți copii
abandonați și cu cele mai multe avorturi din Europa!
Ce biserici și mănăstiri ne sprijină Cerul, iar noi mergem la biserică doar ca apoi să putem să ne urâm și
mai tare, uitând învățătura creștină și că Hristos este
iubire!
Am ieșit în creastă și de aici, pot cuprinde cu
privirea și îmbrățișa cu mâinile tot cerul și pământul
României mele, care, sunt sigur, mă va ierta, ne va
ierta, pentru câte n-am făcut pentru ea. Și ne va primi
într-o zi înapoi, dacă vom ști să ieșim din coșmarul
colectiv din care nu mai ieșim ca nație! Și ne va iubi
așa cum noi n-am știut să o iubim, ignoranți, grăbiți și
nerecunoscători, cum suntem! Și ne va învăța, că singurul cuvânt important, esențial, de neînlocuit, este
ACASĂ...
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IDEI ÎN DIALOG

Experiența orbirii la
José Saramago

Laura GRIGORIU

Conform fenomenologiei, viața mundană este
trăită sub auspiciile așa numitei „atitudini naturale”1,
o modalitate de raportare la existență ce determină un
anumit grad al pasivității în raport cu aceasta. Omul
nu mai pune sub semnul întrebării ceea ce percepe, ci
ia ca atare fiecare ființă, lucru, senzație. Atitudinea naturală este astfel una „nemeditativă și nefilosofică”2,
care atribuie lumii doar simpla trăsătură de a fi – un a
fi eminamente obiectiv. Ori însăși această obiectivitate
este cea pe care fenomenologia – în speță Edmund
Husserl - este interesată să o combată, prin folosirea
unei metode care să ne permită să ne conștientizăm
propria percepție. Se reușește acest lucru prin intermediul unei analize axată exclusiv pe experiența subiectivă, reflecție ce funcționează pe fondul unei
suspendări a tuturor certitudinilor legate de realitatea
obiectivă. Este vorba de „reducția fenomenologică”
(punerea între paranteze), procedeu prin care ajungem
la esența lucrurilor care compun existența, descoperind starea pură a acestora, o stare neacaparată de
cunoașterea teoretică pe care se bazează în mod normal viața unui individ. Însă în această suspendare a
judecăților cu privire la lume, „conştiinţa continuă să
vadă, dar fără să se încredinţeze acestei vederi, fără să
se piardă în ea”3.Se face astfel trecerea de la o atitudine
naturală la una fenomenologică.
Este dificil însă pentru noi să ne situăm în afara
atitudinii naturale și să adoptăm acest mod de gândire
pentru că asta ar însemna să reușim să ne desprindem
de toate conceptele care ne guvernează întreaga
existență. Ar trebui să reușim să ne sustragem din
însuși faptul-de-a-fi- în-lume (Dasein), iar acest lucru
ar fi, conform lui Martin Heidegger – care respinge
epoché-ul lui Husserl – ceva imposibil4.
În ceea ce privește demersul de față vom accepta acest procedeu drept posibil și chiar necesar. În
acest caz, sunt de părere că propriul trup reprezintă
elementul asupra căruia omul aplică cel mai greu
reducția fenomenologică. Asta pentru că în viața de zi
cu zi, atunci când mergem pe stradă, spre exemplu, noi
uităm de noi înșine, însă nu uităm de prezența
celorlalți.
Prin simplul fapt că ei se află în fața noastră și
că îi putem percepe senzorial, aceștia sunt mai
„predispuși” la „a fi puși între paranteze”. Ceea ce
vreau să spun este că există mai multe șanse ca elementele exterioare trupului nostru să fie susceptibile
reducției și asta pentru că în majoritatea timpului, trupul nostru este practic inexistent pentru noi: „I do not
think about things that I do not think about”5. Judecând
din proprie experiență, pot spune că arareori ajung să
îmi conștientizez trupul și de aceea tot la fel de rar îl
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analizez din punct de vedere fenomenologic. De cele
mai multe ori, simțurile îmi sunt „anesteziate”. Nu îmi
dau seama ca pășesc, că miros, că văd sau aud. Există,
desigur, și excepții, momente în care conștientizarea
trupului vine înainte de cea a celorlalți, făcând astfel
posibilă reducția fenomenologică. Mă refer aici la
situațiile în care nu suntem pe deplin sănătoși sau ne
simțim rău, „când obosim [...] când ne este foame sau
sete [...] sau când în joc intră erotismul”6. Oricum, din
întregul câmp de experiență, simțurile sunt cele pe
care omul le ia ca atare poate cel mai mult. Însă ce se
întâmplă atunci când suntem privați de unul din ele
sau chiar de toate? Cum se reflectă asta în analiza fenomenologică a trupului? Cum anume se schimbă
experiența noastră în lipsa unui simț?
José Saramago abordează acest subiect în romanul său, Eseu despre orbire, în care este descrisă în
amănunțime o epidemie de orbire ce afectează progresiv toți locuitorii unei țări (și poate întreaga lume?).
Faptul că nici țara și nici personajele nu poartă un
nume (primul orb, tânăra cu ochelari, soția medicului
etc.) constituie un prim indiciu asupra caracterului de
parabolă al acestei cărți, o parabolă despre lipsa
rațiunii și umanității în societatea contemporană, des-
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precum oamenii sunt „orbi” deși sunt în stare să vadă,
așa cum aduce în vedere în ultimele rânduri și soția
medicului: „Cred că n-am orbit, cred că suntem orbi,
Orbi care văd, Orbi care, văzând, nu văd”7. Însă pentru
ce mi-am propus, mă voi îndepărta de acest tip de analiză, astfel că nu voi face referire la implicațiile sociale
sau politice ale acestei povești. Scopul meu este de a
face o analiză exclusiv fenomenologică și, din acest
motiv, orbirea va fi privită nu ca una simbolică/metaforică, ci ca una efectivă. Ne vom concentra deci pe
experiența orbirii, așa cum reiese ea din romanul lui
Saramago.
Îngrijorat de răspândirea rapidă a bolii, guvernul ia decizia de a introduce în carantină pe toți cei
afectați, plasându-i în clădirea unui fost spital psihiatric. Orbii sunt astfel izolați și supravegheați în
permanență. Interesant este faptul că nu toți oamenii
ajung să își piardă vederea. Singurul personaj care în
mod inexplicabil nu manifestă niciun simptom al acestei„afecțiuni” este soția medicului. Aceasta ia decizia
de a se da drept oarbă pentru a putea fi alături de soțul
ei. Astfel, ea deține un rol esențial în roman deoarece
îi îndrumă pe nevăzători și îi ajută să supraviețuiască,
chiar dacă pentru mult timp le ascunde faptul că poate
vedea. În momentul în care nu mai primesc rația de
mâncare, orbii se aventurează afară. Nimeni nu pare
să îi mai păzească. Întregul oraș este orb, iar situația
este aproape la fel disperată ca în carantină. Mâncarea
devine aproape de negăsit. Însă situația se sfârșește în
mod paradoxal la fel de brusc cum a început. Unul câte
unul, oamenii își recapătă în totalitate vederea.
Orbirea din romanul lui Saramago este una
bruscă, neanunțată, fiind descrisă de unul dintre personaje ca „o lumină care se stinge, Mai degrabă ca o
lumină care se aprinde”8. Asta pentru că privirea celui
care orbește nu este învăluită de un negru absolut, ci,
mai degrabă, de o „mare de lapte”9, de un alb luminos.
În cazul unei orbiri obișnuite, imaginea lumii rămâne
o perioadă impregnată pe retină, iar orbul încă este în
stare să o vadă cu ochii minții. Aici albul în care este
cufundat omul este „atât de luminos, atât de absolut,
încât mai curând devora decât absorbea, nu doar culorile, ci și obiectele și ființele, făcându-le astfel dublu
invizibile”10.
Incapabil de a desluși împrejurimile, primul
orb apelează la propriul trup în încercarea de a-și demonstra sieși că încă mai poate vedea: „Orbul își ridică
palmele în dreptul ochilor, le agită, Nimic, parca aș sta
în ceață”11.Aici poate intra în discuție relația dintre
acțiune și percepție vizuală. Conform tezei lui Michael
Madary, fenomenolog și cercetător la Universitatea
„Johannes Gutenberg” din Mainz, percepția vizuală
implică „un proces neîntrerupt de anticipări și concretizări”12. Asta înseamnă că, înainte de a se realiza și de
a fi percepută, orice acțiune a trupului este anticipată
senzorial. Mai mult, acest proces presupune întotdeauna existența unei „periferii spațiale și temporale”13, întrucât pe de-o parte vederea noastră nu se
constuie doar din ce vedem clar, ci și din zonele „periferice indeterminate” – care pot deveni în orice moment, odată cu mișcarea ochilor sau a trupului, zone
clare – iar pe de altă parte, există anticiparea în timp a
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acțiunii, faptul că ea se va petrece într-un viitor imediat.14
Această periferie Mandary o aseamănă cu „orizontul” teoretizat de Husserl. Conform lui Husserl, în
majoritatea timpului percepția noastră vizuală asupra
trupului este una incompletă, ce activează numai periferia câmpului nostru vizual.15 În raport cu văzul, trupul nostru este discret. Acest lucru nu are decât
avantaje pentru noi. Ce ar fi însemnat ca noi să putem
percepe toate trăsăturile feței, spre exemplu? Să ne
vedem clar sprâncenele, nasul și gura. Probabil că near fi incomodat enorm în viața de zi cu zi. Revenind
la roman, acea mișcare a palmelor în fața ochilor am
zis că vine ca o modalitate disperată a personajului de
a încerca să vadă. Acesta nu mai este sigur pe simțurile
sale și de aceea nu mai este de ajuns ca palmele să fie
percepute periferic, așa cum ar fi fost în condiții normale, ci trebuie să iasă din acel periferic indeterminat.
Dându-și seama că este orb, acesta face un ultim efort,
sperând ca prin aducerea mâinilor în centrul câmpului
vizual și agitându-le puternic – de parcă agitarea ar fi
putut să îi atragă atenția mai mult, să îi înlesnească
văzul – ar putea totuși să reușească să distingă ceva.
Faptul că toată strădania lui este în zadar îi provoacă
o panică inimaginabilă ce îl determină să uite pentru
câteva momente adresa locuinței sale.
Interesantă este asocierea pe care o face José
Saramago: „Bâlbâindu-se, ca și cum lipsa vederii îi
slăbise memoria”.16 Observația ne poate face să ne
gândim la văz nu numai ca la un simț care ne ajută să
ne orientăm în lume, ci și ca la un simț care ne ajută
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să ne orientăm prin „labirintul” psihic al minții noastre, prin rețeaua imensă de informații și amintiri. Acest
lucru poate că nu este în totalitate absurd. Din proprie
experiență spun că atunci când mă gândesc la un cuvânt sau atunci când trebuie să îmi amintesc ceva
anume, țin ochii neapărat deschiși, iar în „fața” sau în
„spatele” ochilor, căci nu îmi dau seama exact unde,
apar în formă scrisă diverse variante ale răspunsului
pe care îl caut. Simt efectiv cum traversez spațiul
minții mele. Poate tocmai asta se întâmplă în situația
în care ceva anume „stă pe limbă”. Faptul că ceva stă
pe limbă vine ca o consecință a faptului că, la un moment dat în căutarea mea, acel ceva a fost vizualizat
pentru o fracțiune de secundă, ca apoi să se piardă.
Practic, am trecut pe lângă el în viteză, acesta neavând
timp să se inscripționeze în integralitatea sa.
Însă acea panică resimțită de personaj în momentul orbirii este produsă nu numai de ideea în sine
de a nu fi în stare să te orientezi în spațiu, ci și de nesatisfacerea acelei anticipări implicate în procesul vizual despre care vorbește Michael Madary. Suntem
obișnuiți ca anticiparea să se concretizeze. Este
aproape o certitudine intrată în ființa noastră. Suntem
obișnuiți ca atunci când ridicăm mâna, ea să intre în
câmpul nostru vizual, însă acest lucru nu se întâmplă
în cazul personajului din roman. Orbirea îi apare astfel
cu atât mai înfricoșătoare cu cât își dă seama de faptul
că îi sunt spulberate așteptările legate de propriul trup.
Saramago pare că intuiește acest lucru. Astfel
că deseori, frustrarea personajelor în raport cu orbirea
este prezentată prin prisma acestui tip de raport dintre
între acțiune și percepție vizuală. Asemenea lui
Charlot care „continuă spasmodic să strângă șuruburi
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imaginare”17 în Modern Times (r. Charles Chaplin,
1936), chiar și după ce au orbit, unele dintre personaje
încă mai efectuează în mod mecanic diverse mișcări
pe care le efectuau înainte de a contracta boala. Ca
atare, hoțul de mașini „Uitând o clipă că e orb, își întoarse capul să măsoare cât drum mai era de străbătut
și găsi înainte același alb fără fund”18. Primul orb, „Cu
un gest mașinal, fără să-și amintească în ce stare se
află, îndepărtă capacul de pe vizorul ușii și aruncă o
privire afară. De cealaltă parte era un zid alb”19. Tot
el, ceva mai târziu: „Fără să vrea făcu un gest mașinal,
își ridică mâna stângă plecându-și ochii să vadă cât e
ceasul”20. Decepția sa este absolută: „Își strânse buzele
ca și cum l-ar fi străpuns o durere bruscă și îi mulțumi
sorții că n-apăruse în clipa aceea vreun vecin, la primul
cuvânt ar fi izbucnit în lacrimi”21.
Chiar dacă în analiza aceasta folosesc preponderent concepția fenomenologică a lui Husserl, voi
apela tangențial și la Heidegger, preluând conceptul
său de ustensil, întrucât mi se pare important modul în
care orbul se raportează la acesta. Astfel, calificăm
drept ustensil „ființarea pe care o întâlnim în preocupare”22. Este lucrul a cărui esență constă în faptul de a
fi „ceva pentru a...”23.
Întocmai această utilitate este pusă în joc la
Saramago prin faptul că situația orbilor îi determină
pe aceștia să încerce să folosească obiecte care nu le
mai servesc din punct de vedere al utilității: primul orb
se uită pe vizor apoi, ceva mai târziu, își verifică ceasul
pentru a afla ora. Când este înzestrat cu toate simțurile,
omul ia ustensilele ca atare, acordând o importanță
majoră scopului pentru care ele au fost făcute. Atunci
când omul normal folosește un lucru, toate simțurile
îi sunt activate concomitent, așa că nu reflectează asupra relației dintre obiect si felul în care acesta este perceput. Nu încearcă să identifice simțul fără de care acel
obiect nu ar mai putea să îl slujească deloc.
Este interesant ce se întâmplă odată cu privarea
de un anumit simț: ustensilul își dezvăluie, ca să zic
așa, adevărata sa față. I se relevă adevărata sa natură,
o natură necruțătoare cu cei care nu sunt în stare să îl
folosească. Ustensilul parcă îi sfidează. Parcă stă nepăsător în fața dramei celui care nu poate să îl facă să
își împlinească scopul și așteaptă pe cineva care ar
putea s-o facă. Se poate spune că odată cu instalarea
orbirii, toate ustensilele făcute special pentru a se
adresa văzului (în cazul nostru vizorul și ceasul) își
pierd discreția. Heidegger spune că ustensilele ne atrag
atenția asupra lor în momentul în care nu mai
funcționează, iar acesta nu este un lucru benefic pentru
ele, căci discreția ar trebui să fie principala lor caracteristică24. În cazul primului orb, vizorul și ceasul „nu
mai funcționează”, însă asta din cauza sa. El este acela
care le face să fie inutilizabile. Și oricum, pentru orb
nici nu mai contează dacă ceasul funcționează în adevăratul sens al cuvântului.
Totuși, chiar și în absența văzului, orbul încă
este în stare să se simtă ca un trup. Asta deoarece pentru el atingerea devine modalitatea esențială de a percepe, iar „trupul se poate constitui ca atare în chip
originar doar în registrul tactilității”25. Conform lui
Husserl, pentru a putea percepe lumea, omul trebuie
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în primul rând să fie în stare să se perceapă pe sine
însuși26. Fiind privat de orice fel de tactilitate, „ești
esențialmente privat de trup, chiar dacă câmpul vizual
ar rămâne intact”27. Așadar Husserl consideră tactilitatea simțul esențial care ajută omul să se conceapă pe
sine. În lipsa tactilității, trupul nostru s-ar simți ca un
trup anesteziat, un trup fantomatic, incapabil de atingere.
Pe un alt palier, de această dată al experienței
mundane, se poate vorbi despre o preeminență a văzului28. Merleau Ponty afirmă că „pentru un om normal, impresiile tactile sunt secundare celor vizuale”29,
susținând astfel superioritatea văzului față de tactilitate, pe motiv că experiența tactilă nu oferă o viziune
de ansablu, așa cum o face văzul. Putând fi obținută
doar în relație cu ceea ce se află în proximitate, tactilitatea „aderă la suprafața corpului”30, limitând astfel
corpul doar la ceea ce îi este la îndemână31.
În lipsa văzului, orbul trebuie să se adapteze,
să învețe să își construiască propria logică spațială și
reușește acest lucru prin intermediul atingerii. Așa
cum este sfătuită soția medicului, „mâinile sunt ochii
orbilor”32. Însâ până să se adapteze, tactilitatea fără
văz este percepută de către cel în cauză ca pe o
senzație insolită și debusolantă. Primul orb pare să nu
conștientizeze această scindare a simțurilor decât în
momentul în care pășește în propria casă. Atingând diversele mobile, toate acestea încep „să se dilueze
într-o dimensiune stranie, fără direcții sau puncte de
referință, fără nord sau fără sud, fără sus și jos”33.
Acest sentiment vine ca un rezultat al desființării unei
obișnuințe de dinainte de orbire, și anume, obișnuința
perceperii spațiului în integralitatea sa. Simțul
spațiului oferit de văz, spune Ponty, este unul vast și
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comprehensiv34. Însă „în lumea tactilității, obiectele
nu sunt percepute ca parte a unui întreg organizat, ci
sunt percepute fragmentat”35, iar această fragmentare
duce la o aneantizare a reperelor, la o pulverizare a
spațiului. Atingerea lipsită de văz este totodată
resimțită și ca pe o senzație înspăimântătoare. Răsturnând din greșeală o vază cu flori, primul orb se taie
într-un ciob. Acest fapt „îl tulbură, probabil pentru că
nu-l putea vedea, sângele devenise o vâscozitate fără
culoare, ceva într-un anume fel străin, care totuși îi
aparținea, ca o amenințare”36. Atât de puternică este
senzația, încât este succedată de un scurt moment de
încercare de abandon a trupului propriu (tipică anumitor „momente de angoasă sau disperare”)37: „Îl cuprinsese un soi de sfârșeală, mai curând somnolență decât
un somn adevărat, dar la fel de greu”38. Orbul închide
ochii și începe să viseze, evitând să îi deschidă pentru
a rămâne măcar pentru câteva secunde cufundat în incertitudine. El se gândește că poate totuși nu e orb, iar
ce i s-a întâmplat nu este decât un vis. Însă deschiderea
ochilor aduce cu sine confirmarea orbirii totale.
Este relevată astfel natura neînduplecantă a
trupului, ce nu permite niciodată un abandon total, nu
permite să te sustragi lui. Ești prins în propriul trup,
singur alături de senzațiile tale, la care nimeni altcineva nu va putea avea vreodată acces. Primul orb resimte această frustare și în primele momente ale
instalării maladiei. Urcat în mașină de către un
cetățean care se oferă să îl conducă acasă de îndată ce
află ca a orbit brusc, primul orb se miră „că mai stăteau
pe loc, De ce nu plecăm, întrebă, E roșu, răspunse celălalt, Ah, făcu orbul, și începu din nou să plângă”39.
Aici, frustrarea vine poate din conștientizarea unei
imposibilități empatice a celor din jur. Faptul de a nu
mai putea vedea reprezintă pentru el un eveniment de
proporții catastrofale, ce ar merita atenția tuturor. Deodată parcă nimic nu mai contează în afară de această
imensă dramă. Însă oamenii nu par a fi conștienți de
experiența prin care trece. Lumea își continuă liniștită
ziua, mașinile stau la semafor și se respectă în continuare regulile de circulație. Cursul normal al vieții cotidiene nu este deranjat nici măcar puțin. De aceea
acesta începe să plângă la semafor.
Un alt aspect esențial în definirea experienței
orbirii îl reprezintă raportarea la lume în funcție de un
„aici” și un „acolo”. Omul normal nu se poate îndepărta niciodată de „aici” -ul localizant al trupului,
adică de un „aici” absolut în care se află40. Poate doar
să se miște, schimbându-și „aici” -ul localizat al corpului, adică poate doar să se mute dintr-un loc în altul,
mutare care determină transformarea unui „acolo”
într-un „aici”. Observația lui Husserl, anume că „trupul propriu este singura realitate mundană de care nu
mă pot îndepărta”41 atestă o atare lipsă a independenței
noastre față de propriul trup. Însă ce se întâmplă în
cazul celui care orbește în mod spontan (ca în romanul
lui Saramago)?
Am spus mai sus că atât oamenii normali, cât
și cei care nu văd, se percep ca trup datorită existenței
simțului tactil, iar conștientizarea unui trup aduce cu
sine și existența în acel trup a unui „aici” localizant.
De altfel, exemple în care orbii se referă la ei ca fiind
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„aici” sunt numeroase în carte, printre care enumăr câteva: „Unde ești rănit? Aici, Aici, unde, La picior”42;
„E soția mea, soția mea, strigă primul orb, unde ești,
spune-mi unde ești, Aici, sunt aici”43; „Un orb dădu în
sfârșit peste cutii, striga îmbrățișându-le, Sunt aici,
sunt aici”44. Ceea ce se pierde însă odată cu orbirea
este distincția dintre „aici” și „acolo”, adică mai clar,
se pierde aproape orice capacitate de a stabili „aici” ul localizat al corpului. Desigur că în cazul în care un
orb își schimbă poziția, acel orb transformă un „acolo”
într-un „aici”, însă numai din punct de vedere obiectiv,
adică din punct de vedere al oamenilor care îl observă.
Nu ne interesează însă punctul de vedere al oamenilor,
căci ceea ce ne interesează este modul în care orbul se
raportează la propriul corp în spațiu prin experiența sa
subiectivă.
Saramago își construiește romanul cu o atenție
deosebită acordată experienței orbirii, fără însă a o
păstra la nivel narativ. Citind cu atenție diversele citate
oferite pe parcursul eseului, se pot observa anumite
particularități ale punctuației, care se păstrează pe parcursul întregii cărți. Frazele lui Saramago sunt lungi,
de cele mai multe ori fără semnele de punctuație
obișnuite care să delimiteze discursul naratorului de
cel al personajelor și nici chiar personajele între ele.
Punctul este înlocuit cu virgula, liniile de dialog sunt
abolite și totul se așterne într-un flux continuu de cuvinte. Prin această abordare, scriitorul pare că încearcă
să îl facă pe cititor să „experimenteze” o confuzie
întru-câtva similară oribilor din carte – înconjurat de
o nebuloasă de replici, nici el nu se va putea orienta
prea ușor în text. Saramago reușește astfel să creeze
un meta-roman al experienței orbirii.
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Studiul efectelor toxice ale unor
perturbatori endocrini asupra larvelor
de Xenopus laevis Daudin, 1802*

Am absolvit Colegiul Național „Unirea” în anul 2014, profilul științe ale naturii având-o ca diriginte
pe doamna profesor de biologie, Corina Ciucu. Am continuat studiile la Facultatea de Științe, specializarea
Biologie în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. În al II-lea an de facultate am avut oportunitatea de a studia timp de un semestru la Universitatea din Aveiro, Portugalia prin intermediul mobilității Erasmus +. În prezent urmez studiile de master în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și lucrez ca
profesor de biologie.
Mobilitatea Erasmus+ mi-a oferit posibilitatea de a mă dezvolta și evolua într-un timp scurt din multe
puncte de vedere. Experimentele care au dus la materializarea acestei lucrări (studiu) în domeniul ecotoxicologie au fost realizate alături de o echipă alcătuită din masteranzi, doctoranzi, profesori și cercetători dispuși
să mă ajute oricând, dacă aveam neclarități și să mă învețe tot ceea ce îmi era necesar pentru a obține rezultate
cât mai bune în finalul experienței. Aceștia nu mi-au îndrumat doar pașii în ceea ce privește pregătirea mea
profesională, dar în timp am legat și relații frumoase de prietenie.
Această experiență mi-a oferit șansa de a învăța noi metode de lucru în laboratoarele dotate cu aparatură performantă. Ca student, la Universitatea din Aveiro, am beneficiat de toate facilitățile (cantina, biblioteca, acces la Internet, participarea atât la activitățile organizate pentru studenți în timpul liber cât și la
activitățile științifice organizate în cadrul departamentului).
În acest timp, petrecut în mijlocul prietenilor portughezi, am descoperit tradițiile și obiceiurile specifice
lor, am vizitat locuri și obiective turistice, unul mai frumos sau mai interesant decât altul. Și doar simplul fapt
de a parcurge drumul de acasă până la universitate și înapoi era o plimbare din care te puteai încarcă cu
liniște.
Pentru mine a fost o experiență unică, prin care am văzut cum e să lucrezi în echipă, să abordezi metode
de lucru în laborator în funcție de experiment, dar totodată mi-am creat amintiri frumoase, legături de prietenie
sincere și toate acestea mi-au făcut întoarcerea acasă un pic mai grea, însă încerc să îmi păstrez optimismul
și zâmbetul pe care mi le-au dăruit oamenii întâlniți acolo.
Principalul scop al cercetărilor ce stau la baza
acestei lucrări a fost de a afla dozele subletale de
substanțe chimice, care pot perturba funcționarea sistemului endocrin, asupra organismelor acvatice prin
intermediul biomarkerilor biochimici implicați în procesele de neurotransmisie, stres oxidativ și metabolism
glucidic. Aceste teste de toxicitate au fost realizate în
cadrul laboratoarelor Universității din Aveiro, Portugalia, utilizând materialele și metodele avute la
dispoziție.
Experimentele efectuate în cadrul ecotoxicologiei au ca scop analizarea efectelor produse de
acțiunea unor substanțe cu caracter toxic asupra organismelor aflate în anumite condiții. În vederea
obținerii datelor despre efectele determinate de
acțiunea substanțelor în organismul biologic din mediul natural, se realizează teste de laborator prin expunerea unui număr de indivizi bine stabilit din populația
de organisme vizată, în medii cu soluție ce conțin
substanța care ne interesează, dar și în medii de control
(fără substanța considerată a fi toxică). Toxicitatea
substanței testate poate fi exprimată prin analiza efec-
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telor la nivel biochimic, comportamental, fiziologic.
În ecotoxicologie, testele realizate sunt de două
tipuri: teste de toxicitate acută și cronică. Cele de toxicitate cronică sunt de durată mai lungă și evidențiază
efectele produse de o substanță toxică la nivelul mai
multor generații. Testele de toxicitate acută pot fi efectuate într-un interval de timp scurt, dar prin acestea nu
se poate stabili gravitatea efectelor substanțelor în
concentrații reduse, asemănătoare celor din mediul natural, care acționează pe o durată mai mare de timp, ci
se evidențiază doar efectele de la nivelul organismelor
determinate de concentrații mai mari ale substanțelor
de interes.
În experimentul de față s-au realizat teste de
toxicitate acută, folosind ca material biologic larvele
de Xenopus laevis, pentru a evalua efectele produse de
perturbatorii endocrini ce pot ajunge pe diferite căi în
mediul acvatic, și anume propiltiouracil și triclosan.
Perturbatorii endocini pot fi găsiți în diferite
medii de viață, dar mai ales în mediul acvatic. Acești
compuși pot avea efecte negative asupra organismelor
din mediile contaminate. Obiectivul principal al aces-
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tui experiment este evaluarea efectelor produse de
PTU (propiltiouracil) și de triclosan (Irgasan) asupra
larvelor de Xenopus laevis la nivel biochimic.
Xenopus laevis, numită și broasca africană cu
gheare aparține Ordinului Anura, iar mediul de viață
obișnuit este reprezentat de lacurile și râurile din zonele muntoase. Aceasta este o specie tetrapodă, maturitatea sexuală apărând la vârsta de doi ani (Fort și
colab., 2004). Adulții au corpul piriform, capul mic cu
ochii situați pe partea dorsală. Membrele sunt musculoase, iar degetele membrelor posterioare sunt prevăzute cu gheare. Prezintă pe corp un organ senzorial
numit linia laterală. Această specie nu prezintă nici
limbă, nici corzi vocale. Poate fi folosită în mai multe
domenii de cercetare, cum ar fi biologie moleculară,
fiziologie și în cazul de față, ecotoxicologie, deoarece
este o specie care se reproduce rapid și este menținută
cu ușurință.
Studiile recente au prezentat că unul dintre cele
mai importante avantaje a folosirii larvelor de amfibieni este faptul că prezintă mare sensibilitate la unele
substanțe chimice. Utilizarea acestora face posibil studiul efectelor apelor contaminate, astfel încât au fost
denumite bioindicatori ai poluării mediului înconjurător (Buryscova și colab.,2006).
Un perturbator endocrin este o substanță chimică care afectează din punct de vedere structural și
funcțional sistemul endocrin producând modificări la
nivelul celular, tisular, la nivelul organelor, sistemelor
sau organismului.
Triclosanul (TCS) este cunoscut și sub denumirea de Irgasan DP300 și este agent antibacterian.
Acest compus este considerat perturbator endocrin
prezent în produsele de îngrijire personală cum ar fi
pasta de dinți, deodorante, detergenți, țesături, mobilă
materiale plastice și, de asemenea, poate ajunge în apa
potabilă și cea menajeră, sol, implicit în organismele
din mediile acvatice (pești, amfibieni) și în corpul
uman (este absorbit prin mucoasa din cavitatea bucală,
piele, tractul gastrointestinal și poate fi prezent în urină
și în laptele matern) (Hinther și colab., 2011).
PTU este un perturbator endocrin puternic, un
compus cu proprietăți inhibitoare ale activității peroxidazei tiroidiene ce are rol în formarea tiroxinei (T4).
Este important să cunoaștem efectele acestor
compuși asupra glandei tiroide și asupra producerii de
hormoni tiroidieni, deoarece modificările morfologice
din timpul metamorfozei depind de activitatea optimă
a acestei glande endocrine. La Xenopus laevis metamorfoza începe după formarea glandei endocrine.
Acest fapt a fost confirmat în urma unui experiment
realizat de Carlsson, în 2007, în cazul testului cu PTU
că mormolocii reacționau la hormonii exogeni înainte
de începutul metamorfozei.
Acești perturbatori endocrini au fost folosiți în
testul nostru, deoarece și alte studii au demonstrat că
această clasă de compuși reprezintă una din cauzele
descreșterii populațiilor de pești și amfibieni.
În realizarea acestor experimente au fost
utilizați biomarkeri. Prin intermediul acestora se pot
vedea efectele compușilor, asupra organismelor,
existenți într-un anumit mediu. Un biomarker prezintă
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modificarea unui răspuns biologic produsă într-un organism, care există într-un mediu contaminat chimic.
Biomarkerii sunt clasificați în trei tipuri: biomarkeri de expunere, de efect și de susceptibilitate.
Pentru aceste teste au fost folosiți biomarkeri de efect
și anume: acetilcolinesteraza (AChE), catalaza (CAT),
glutation-S-transferaza (GST), și lactat dehidrogenaza
(LDH) și peroxidarea lipidelor (LPO).
Biomarkerii de efect pot fi utilizați pentru a
măsura efectele adverse produse de diferite substanțe
chimice ce pot acționa precum contaminanți ai mediului (Walker și colab., 1995). Prin intermediul acestor
biomarkeri a fost posibil să vedem toxicitatea
compușilor studiați și anume, a perturbatorilor endocrini (PTU și triclosan) asupra larvelor de X. laevis.
Acetilcolinesteraza (AchE) are un rol important în transmisia impulsului nervos și în dezvoltarea
musculaturii (Vidal Linan și colab., 2015). În cazul tratamentului cu PTU și a celui cu triclosan nu au existat
descreșteri sau creșteri semnificative a activității
AChE. Acest lucru poate sugera că aceste substanțe,
în concentrațiile folosite nu produc niciun efect în neurotransmisia regulată pe calea AChE, în larvele de X.
laevis. Există posibilitatea ca în cazul tratamentului cu
triclosan, dacă larvele ar fi expuse la o concentrație
mai mare de 1.40 mg/L să apară dereglări la nivelul
sistemului nervos.
Catalaza (CAT) este o enzimă antioxidantă, localizată la nivelul peroxizomilor și este responsabilă
pentru prevenirea stresului oxidativ (M’kandawire et
al.,2015). În testul cu PTU și triclosan nu au apărut
creșteri sau descreșteri semnificante în niciuna dintre
concentrațiile utilizate, pe parcursul celor 72 de ore de
expunere. Acest lucru poate sugera că în larvele tratate
cu PTU sau triclosan nu a survenit stresul oxidativ.
Lactat dehidrogenaza (LDH) este o enzimă importantă în interconversia piruvatului în lactat și are
rol în respirație și în stresul oxidativ, atunci când este
necesar un surplus de energie (Gungordu și colab.,
2013). În acest caz, atât în tratamentul cu PTU, cât și,
în cel cu triclosan nu au fost observate diferențe semnificative între grupul control și celelalte concentrații.
Așadar, putem spune că nu este necesar un nivel ridicat de energie pentru a declanșa metabolizarea anaerobă, în care LDH are un rol important.
GST este o enzimă implicată în detoxifierea
celulară, în diferite xenobiotice prin conjugare cu glutationul. Aceasta are rol în prevenirea stresului oxidativ și poate indica o deteriorare în organism.
Activitatea acestei enzime poate fi măsurată în toate
organismele animale (Kilty și colab., 1998).
În tratamentul cu PTU a fost observată o
creștere semnificativă la concentrația de 1.00 mg/L
PTU, iar în celelalte concentrații s-a observat o
descreștere, însă în concentrația cea mai ridicată,
100.00 mg/L a apărut o ușoară creștere. În tratamentele cu T3 și T3+T4 s-a constatat o scădere a activității,
îndeosebi în cazul larvelor expuse în mediul cu
T3+T4.
În cazul tratamentului cu triclosan, activitatea
GST a prezentat o creștere la 0.44 mg/L triclosan, an-
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tingând maximul la 1.40 mg/L triclosan. În tratamentul
cu PTU, activitatea GST a prezentat o creștere ușoară
la concentrația cea mai mică, însă la celelalte
concentrații cu cât acestea sunt mai crescute, activitatea GST scade.
Pe de altă parte, în tratamentul cu triclosan, activitatea GST prezintă o creștere semnificativă în
concentrația cea mai mare. O inducere a activității
GST în cazul tratamentului cu PTU ar putea indica
prezența procesului de detoxifiere în organismul larvelor, în respectivele concentrații ale substanței testate.
Inhibiția activității GST ar putea indica faptul că în
morlolocii expuși tratamentului, nu are loc nicio deteriorare fără a se constata apariția stresului oxidativ,
ceea ce sugerează ca detoxifierea în acest caz nu are
loc.
Activitatea LPO sugerează gradul de deteriorare produs de speciile reactive la oxigen (SRO) exercitat la nivelul membranei celulare sau în structurile
celulare care conțin lipide, astfel o activitate LPO ridicată indică apariția daunelor oxidative (Paskerova et
al., 2012). Cu alte cuvinte, stresul oxidativ apare în
cazul în care detoxifierea nu are loc în mod normal datorită acțiunii compusului testat (Antunes et al., 2010).
Activitatea LPO a fost determinată doar în
cazul larvelor expuse la Triclosan și au fost găsite
diferențe semnificative între proba control și celelalte
concentrații testate. S-a observat o inducție a activității
la concentrația de 0.25 mg/L triclosan, ceea ce sugerează prezența daunelor oxidative. După aceasta a avut
loc o inhibare a activității până la concentrația cea mai
ridicată unde s-a constatat o altă creștere a activității
LPO.
Compușii testați par să nu aibă efecte negative
asupra sistemului nervos sau asupra metabolismului
anaerob, totuși au produs modificări în larvele testate
prin apariția stresului oxidativ în organism, la nivelul
structurilor celulare care conțin lipide. Putem spune
că asupra larvelor de X. laevis, substanțele testate în
aceste concetrații nu au avut efecte foarte dăunătoare.
Ar putea fi realizate teste pentru a estima în ce măsură
creșterea concentrațiilor și a timpului de expunere ar
putea provoca efecte mai profunde asupra acestei specii. Prin acest experiment ne este permis să aflăm în
ce concentrații, acești perturbatori endocrini au efecte
negative asupra acestei specii, putând evita pe viitor
posibilele dezechilibre în mediul acvatic.
*Prezentarea de la Sesiunea Științifică Anuală a
Studenților Naturaliști, Mai 2018, Iași, secțiunea
Biologie aplicată și experimentală.
Rezultat: Premiul al II-lea.
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SIMION MEHEDINȚI,
elev al Liceului „Unirea”

prof. Răzvan SĂCRIERU

În toamna anului 1885, Simion Mehedinți, în
vârstă de 17 ani neîmpliniți, se înscrie la Liceul
„Unirea” din Focșani. Cel mai important liceu din
această parte a țării, cu o vechime de două decenii la
acel moment, organiza, prin directorul său Dimitrie F.
Caian, în data de 24 ianuarie 1886, prima „festivitate
instituită în onoarea lui”1.
În registrul matricol2 au
fost înregistrate următoarele date
personale: Mehedinț Simeon,
născut la 19, luna Octombrie,
anul 1869, în comuna Soveja,
plasa Zăbrăuți, județul Putna,
Fiu al D-lui Nicolae Mehedinți,
de profesie agricultor, și al D-nei
Voica Mehedinți, domiciliul
părinților sau corespondentului
Strada Unirea No. 42.
Eroarea în privința datei
de naștere, 19 octombrie 1869,
în loc de 16 octombrie 1868, a
persistat pe tot parcursul studiilor din țară și din străinătate3.
Tatăl, Neculai Mehedinți, nu era
doar agricultor, ci și dascăl la biserica din Soveja, acolo unde bunicul său, Radu Mehedințu
(preot), și alți strămoși „au fost
mereu legați de slujba bisericească”4. Mama, Voica
Mehedinți, - „simbolul eternității”5, trece la cele
veșnice când viitorul geograf avea numai 9 ani și era
elev în satul natal.
Simion Mehedinți, elev
În anul 1916, cu prilejul semicentenarului
Liceului „Unirea”, profesorul V. V. Haneș consemna
în istoricul liceului că „e demn de remarcat că în acest
an (1885-1886 n.n.) s-a înscris în cl. V-a a liceului
nostru, venind cu 4 clase de seminar, și elevul
Mehedinți Simion, devenit astăzi distinsul profesor
universitar și unul dintre cele mai luminate minți ale
vieții noastre intelectuale și politice”6.
Datele personale din registrul matricol al
elevului Simion Mehedinți
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Instituția de învățământ, cu o vechime de două
decenii, tocmai se transformase, cu un an înainte, din
Gimnasiu în Liceu, prin înființarea pentru a treia oară
a clasei a V-a. Din anul 1881, liceul funcționa în imobilul de pe Bulevardul Școalelor, nr. 31 (colț cu strada
Liceului), în prezent sediul Arhivelor Naționale
Vrancea (Bulevardul Dimitrie
Cantemir, nr. 19, colț cu strada
Mihail Kogălniceanu). Liceul și-a
desfășurat activitatea în acea clădire până în anul 1900 când se va
muta în actualul imobil din strada
Cezar Bolliac, nr. 15.
Clădirea în care a
funcționat Liceul „Unirea”,
între anii 1881-1900
Corpul profesoral era format din 16 profesori: șapte titulari
și nouă suplinitori7. În anul școlar
1885-1886, cele 6 clase totalizau
un număr de 188 de elevi, dintre
care numai 15 în cursul superior:
7 școlari în clasa a V-a și 8 în clasa
a VI-a8.
Obiectele de studiu din
acel an școlar erau următoarele:
Istoria, Limba franceză, Limba română, Limba latină, Limba germană, Matematică, Fizică, Limba elină, Muzică,
Desen, Gimnastică și Instrucție militară (numai în
aprilie și mai). Din lista disciplinelor lipsește tocmai
geografia care „era un fel de paria în programă – singurul studiu ce nu trecea de nivelul claselor gimnaziale (adică o disciplină didactică, potrivită numai
pentru copii)”9.
În cursul anului școlar, din septembrie și până
în mai, profesorii acordau în fiecare lună o notă pentru
studiu și una pentru purtare. De asemenea, pe parcursul anului, erau trei lucrări scrise10, precum și un examen final, în luna iunie, atât scris, cât și oral.
Elevul Simion Mehedinți obține cele mai bune
medii anuale la disciplinele umaniste și limbile străine:
Istorie (9), Limba română (8,59), Limba franceză
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(8,50), Limba latină (8,34), Limba germană (7,09),
Limba elină (8). Având în vedere că în anii anteriori
trecuse prin școli „unde științele exacte nu se bucurau
de prea multă prețuire”, obține medii mai mici la Fizică (7,69) și la Matematică (6,60).
Detaliu din registrul matricol al elevului
Simion Mehedinți
Paradoxal poate, întâlnirea cu matematica și
minunatul său profesor, Savel Rahtivanu, este cea mai
cunoscută consemnare legată de anul școlar petrecut
la Liceul „Unirea”. În cartea de amintiri și mărturisiri
„Premise și concluzii la Terra” (1946) Simion
Mehedinți notează: „Mare noutate pentru fostul seminarist, înșirarea în chip de versuri a unor formule cu
mulți x, y, z și alte valori simbolice. Câtă mulțumire –
nu numai pentru minte, dar și pentru ochi – să poți
simplifica iute și degrabă încâlceala operațiunilor algebrice, prin metode „elegante”. O clădire de ecuații,
încărcate de fracții cu cifre, litere și radicali crăcănați
unii peste alții, ca acrobații pe trapezele de la circ...
Și, cât te-ai șterge la un ochi, din tot calabalâcul nu
mai rămâne decât o fracție cât o viespe ori câteva cifre
pe lângă x, y și z. Dar interpretarea grafică a
ecuațiilor prin curbe de toată frumusețea! N-am jucat
niciodată biliard, dar am privit pe alții jucând și cred
că numai la figurile pe care le fac bilele pe postavul
cel verde și neted poate avea cineva satisfacții atât de
repezi și depline, ca la dezlegarea problemelor de algebră și geometrie ... ”.
Săvel Rahtivan, proaspăt absolvent al
Facultății de Științe Fizico-Matematice din Iași,
(promoția 1884), fusese numit profesor suplinitor la
Liceul „Unirea”, prin Ordinul Ministrului, nr. 9727 din
6 septembrie 188411. Tânărul profesor de matematici12,
cu numai un deceniu mai în vârstă decât elevul S.
Mehedinți, preda o disciplină care conducea detașat în
ceea ce privește numărul de elevi declarați corigenți
sau repetenți.
Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la
înființarea liceului, Simion Mehedinți a avut ocazia
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să-și arate recunoștința față de profesorul său iubit,
prezent la manifestări, într-un laudatio publicat în
Dumineca Poporului, ziar pe care îl înființase și pe
care îl conducea: „Te văd parcă și acum, sever cu noi,
dar drept și cu o finețe sufletească cum numai la făpturile feminine se nimerește câteodată. Cu o privire
totdeauna senină, cu gesturi potolite, dar expresive,
care vorbeau ochiului nostru ca și cuvintele, clarificând demonstrarea la tablă. Ne-ai fost nouă tuturor și
îndeosebi mie, celui ieșit din pădurile Sovejei, cel dintâi model de om superior.”13 Influența modelului a fost
atât de puternică încât, la terminarea liceului, „urmând
celui mai adânc îndemn al inimii, când s-a văzut deplin liber, studentul s-a înscris la matematici.”14
Analizând șirurile de note, la studiu, dar mai
ales la purtare, ne-a atras atenția luna februarie, la
numai trei discipline. Astfel purtarea sa este notată cu
4 (patru) la Limba română și Limba germană și 3 (trei)
la Limba latină. Aceste note întrerup un șir de 10 (septembrie – decembrie) și 9 (ianuarie). Extinzând analiza
la colegii săi de clasă, observăm aceleași note mici în
februarie, situație care poate fi pusă pe seama unei pedepse aplicată întregii clase pentru o faptă despre care
nu avem cunoștință.
Pentru Simion Mehedinți, clasa a V-a a însemnat debutul scriitoricesc, echilibrând munca asiduă,
dar plăcută de la matematică. Mărturisește acest fapt
în „Premise și concluzii la Terra” (1946): „ ...într-o zi
de lapoviță mare, când nu era chip de ieșit nici până
în curte, cel silit să facă compoziții (urât cuvânt și
urâtă amintire) s-a trezit scriind pe caiet o povestire
de la munte. Ce cuprindea, Dumnezeu știe; în amintire
a rămas doar atâta că era vorba tot de o vânătoare,
măcar că povestitorul nu stricase până atunci nici un
dram de praf, iar la pușca lui taică-su, atârnată în cui,
se uitase doar pentru codița de iepure, pusă la cocoș,
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ca să țină penița uscată. Acela fost începutul îndemnului spre scris, repede pornit, repede părăsit, - era
doar anul când dăduse băiatul de profesorul cel bun
de matematică și când numai doi din toată clasa dezlegaseră o problemă încâlcită din algebra lui
Bertrand.15” Liceul „Unirea” găzduiește, în data de 18
aprilie 1886, o conferință despre literatură, a tânărului
om politic Nicolae N. Săveanu. Ziarul local „Adeverul” menționează faptul că „junele conferențiar și-a
pus multă silință, a dat foarte multe probe de adânci
cercetări și critici de mult spirit, precum și de frumosul
talent oratoric cu care este înzestrat; însă, ar trebui
toată vorbirea să fie imprimată pentru a servi ca
model și altor spirite june, hotărâte a pleca pe câmpul
literar, spre a nu rămâne asemenea lucrări, așa de talentate la spatele uitărei.”16
Vineri, 6 iunie 1886, au început examenele
pentru finele anului școlar 1885-1886. Mai mult de jumătate dintre elevii Liceului „Unirea” au rămas
repetenți ori s-au retras în cursul acelui an. Directorul
Dimitrie F. Caian constată că „programa studiilor a
fost prea încărcată în raport cu vârsta elevilor, cu desvoltarea lor fizică și intelectuală; iar orele de lecție
ale diferitelor obiecte de studii au fost astfel reduse
încât profesorii abia reușesc a parcurge materiile fără
ca să rămână timp de repetire”17.
La clasa a V-a, dintre cei șapte elevi18, numai
trei sunt declarați promovați: Simeon Mehedinț,
Dimitrie Mihăileanu, Christea Misir; alți trei sunt
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corigenți la matematică: Nicolae Deciu, Herșcu Raff,
Petru Ghionea, ultimul, în final, este declarat repetent,
iar un elev abandonează școala (George Borca)19. Toți
cei trei elevi promovați solicită transferul la sfârșitul
anului școlar. Pe Christea Misir, îl regăsim printre
absolvenții Liceului „Laurian” din Botoșani, promoția
1889-189020.
În acea perioadă, Dimitrie A. Sturdza era ministru al Cultelor și Instrucțiunei Publice, iar Spiru
Haret în calitate de secretar general elaborase
„instrucțiuni relative la solemnitatea distribuirii premiilor”, pe care prefecții, primarii și respectiv directorii de școli urmau să le aplice. Conform Decretului
Regal nr. 1537/1883, la fiecare clasă de școală secundară sau primară, se acordau șase premii: un premiu I
cu cunună, două premii II și trei premii III. După centralizarea tuturor premiilor, ministerul trimitea în teritoriu cărțile pentru premianți. La solemnitatea
distribuirii premiilor, organizată de director, participau: prefectul, primarul, reprezentanți ai autorităților
civile, militare și religioase locale, toți membrii corpului învățător, părinți și alte persoane invitate.
La sfârșitul anului școlar 1885-1886, cu media
generală 8,13 și media la purtare 7,84, Simion
Mehedinți primește premiul I cu cunună. Duminică,
29 iunie 1886, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor Liceului „Unirea” și a elevelor Școlii de Fete,
Nr. 2, în prezența prefectului I. Georgescu și a primarului Nicolae Săveanu. Dintre cele două ziare locale
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„Adeverul”21 și „Viitorulu”, numai cel din urmă consemnează pe larg modul în care s-a desfășurat serbarea
de final de an școlar. După intonarea imnului, au urmat
discursurile doamnei director a școlii de fete și cel al
directorului liceului, ambele „bine studiate” și „ascultate cu multă plăcere”22. Surpriza neplăcută23 a venit
din partea prefectului și, respectiv, a primarului, care
nu au adresat nici un cuvânt tuturor celor prezenți
(elevi, profesori, părinți), „purtarea d-lor denotă capacitatea, intențiunea și interesul ce are pentru
instrucțiune... persoane a căror sprijin moral este
zero, față de cel mai mare interes, de interesul culturei
junimei noastre.”24 Referitor la această festivitate de
premiere, șapte decenii mai târziu, Simion Mehedinți
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consemna în însemnările sale zilnice: „Am considerat
premiile ca un mijloc de spurcare a sufletului copilăresc. Începând din clasa a 5-a, am dat cununa unui
băiețel care sta la ușă (fără să mă gândesc ce fac),
apoi n-am mai luat parte la premii.”25
A doua zi se întocmea și procesul verbal26 prin
care Simion Mehedinți părăsea Liceul „Unirea” primind un certificat cu toate notele: „Astăzi 30 Iunie
1886, elevul Mehedinți Simeon părăsind acest liceu,
a primit certificatul cu toate notele sale trecute la partida sa în această matricolă, drept care partida numitului elev se închide astăzi. Director D. F. Caian,
Secretar Șt. Vasileanu”. Din toamna anului 1886,
Simion Mehedinți este elev la Liceul „Sf. Sava” din
București, a patra „loterie a vieții” sale.
V. V. Haneș, op. cit., p. 55-56
Efectivul de elevi la această clasă s-a redus pe parcursul anilor
școlari astfel: clasa a II-a, an școlar 1882-1883, 35 de elevi
înscriși, printre care și viitorul academician Gheorghe G. Longinescu; clasa a III-a, an școlar 1883-1884, 26 de elevi înscriși;
clasa a IV-a, an școlar 1884-1885, 18 elevi înscriși.
19
Arhivele Naționale Vrancea, Fond Liceul „Unirea”, nr. 13, Registrul matricol 1885-1886
20
Sursa: http: // laurian.ro /wordpress / wp-content /uploads/ 2013
/06/TABLOUL-ABSOLVENTILOR-1869_1999.pdf, consultată
în data de 23 iulie 2018.
21
Publicție locală care obișnuia să consemneze evenimentele
școlare petrecute la Liceul „Unirea”. Este de remarcat faptul că
în data de 11 iunie 1886, directorul D. F. Caian notifică ziarul cu
privire la retragerea sa din comitetul de redacție.
22
„Viitorulu”, an I, nr. 2, duminică 6 iulie 1886, p. 1
23
Această situație s-ar putea explica prin tensiunile politice dintre
prefect și primar care se vor finaliza, după câteva zile, prin numirea primarului N. Săveanu în funcția de prefect al județului
Putna.
24
Ibidem. Foarte posibil ca aceste observații să aparțină profesorului N. Tipeiu, redactor la „Viitorulu”
25
Însemnare 17.VI.1957 în S. Mehedinți, Scrieri despre educație
și învățământ. Antologie, îngrijitor de ediție Dumitru Muster, Editura Academiei Române, București, 1992, p. 264
26
Arhivele Naționale Vrancea, Fond Liceul „Unirea”, nr. 13, Registrul matricol 1885-1886, p. 284
17
18

71

IDEI ÎN DIALOG

Riga Crypto și Lapona Enigel:

Emilia MUNTEANU

Și-a revărsat Luceafărul razele încă o dată?

Cu o asemenea operă titulară a apogeului, nu
doar în romantismul românesc, ci în esenţa poeziei româneşti, ar părea că orice nouă creaţie lirică este condamnată la o perpetuă confruntare cu geniul
eminescian. De aceea, disputată a fost şi este asemănarea destinului de solitar în propriu-şi univers al
zeului de neatins, Luceafărul din vis al Cătălinei, cu
ratarea existenţială a lui Crypto, împăratul ciupercilor
ce, ieşit din dragoste-n lumină, în visul lui Enigel, se
otrăvește crunt.
Este oare această dramatică poveste, pusă-n
versuri de Barbu, a lui Crypto, „inimă ascunsă”, şi a
laponei Enigel, o oglindire ca în lac a Luceafărului, ori
însuşi Luceafărul, cu lumina sa revărsată sub altă
formă, una dulce şi cuminte, îşi înfige razele - venin
în sufletul lui Crypto? Ori este aceasta o întâmplare
aparte, ruptă de specificul romantic al unei iubiri neîmplinite dintre geniu şi comun?
Este doar o simplă dală, marcă a drumului spre
răspuns, această descriere de început a rigăi Crypto,
drept împărat „la vecinic tron”, „mirele poienii” cu
„inimă ascunsă” precum misterul din spatele eternei
tinereţi, „un rigă spân” ce nu voia să inflorească. Mai
apoi dăm doar de o răscruce de drumuri noi. Dacă este
să încercăm a găsi asemuiri între acesta şi cele trei personaje ale dramei incompatibilității din poemul eminescian, Crypto ar părea o altă metamorfozare a
Luceafărului căruia „privind de săptămâni/Îi cade
dragă fata.” „Cu eunucul lui bătrân, /Veni s-o-mbie cu
dulceaţă”, însă, ca prinţesa, fiică de om – împărat peste
pământ, fiinţa iubită de Luceafăr, căreia îi este atribuită o aură nu mai puţin, nici mai mult cosmică şi divină decât „Fecioara între sfinţi/Şi luna între stele”,
Crypto, împărat şi el, peste bureţi, din nou element teluric, o cheamă pe tânăra laponă în lumea lui. De la
„Cobori în jos, Luceafăr blând,” la „Enigel, Enigel,
/Ţi-am, adus dulceaţă, iacă.” Aici, personajul de ordin
masculin, „rigă blând” îi spune lapona, ca Luceafărul
de blând, o invocă pe Enigel chiar în propriul ei vis.
În vis se întalnesc Crypto şi Enigel, asemenea Luceafărului şi prinţesei.
Dar, prin introducerea naratorului omniprezent
aflăm că „Pe-acelaşi timp trăia cu el” – Crypto, lapona
„mică, liniştită,” şi că „Lin adormi, tocând verdeaţă”
când îşi aude numele chemat de rigă. Astfel,
imaginația, fiindu-ne liberă, pornim pe un nou drum:
Enigel l-a auzit poate pe Crypto în somnul său lin, deci
nu adânc precum prinţesei „ochii îi băteau închişi”
când în vis suspină invocarea Luceafărului. Enigel îl
refuză de trei ori, iar el, fără convingere, dar din iubire
puternică faţă de laponă, încearcă efortul de a-şi depăşi
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condiţia. Enigel pare superioară. Înzestrată cu dorinţa
cunoaşterii, ea nu se limitează la micile plăceri ale vieţii de care ciupercile ca riga Crypto se bucură în
umbră. Ea nu vrea dulceaţă, ci fragii fragezi, nu vrea
o prelucrare a naturalului, ci adevărul cules mai departe, mai cu greu, la un drum mai lung, adevărul care
nu se va ruga de ea să îl descopere şi să şi-l însuşească.
Ea, „om, fiară bătrână,” are „inima fântână”. Este binecuvântată cu dorinţă şi curiozitate de a găsi şi a trăi
în lumină. Cu toate acestea, este și ea o ființă telurică,
limitată, trăind doar cu aspiraţii către absolut. Crypto
este superior bureţilor peste care domneşte, dar ea îi
este superioară şi lui, şi chiar regnului animal, fiind
păstoriţă ieşită cu renii la păşunat. Iar paharul dat lui
Crypto din sufletul ei, deci dorinţă de cunoaştere care
„la făptura mai firavă” e otravă, îl înnebuneşte pe blândul rigă.
Am avea, astfel, de a face, aici, cu „un Luceafăr întors” ori însăși țesătura Luceafărului cu altă față?
Iar dacă ar fi o imagine oglindită a Luceafărului, este
lapona Enigel, cea care se închină Soarelui, întruchiparea geniului care de data aceasta refuză iubirea din
partea inferiorului pentru a asigura balanţa în Univers?
Este împăratul Crypto întruchiparea prinţesei care,
fiind incapabilă de a îşi depăşi condiţia umană refuză
iubirea supranaturalului, fiind redusă la fata Cătălina,
în acest trist cântec al menestrelului, ca într-o imagine
răsturnată de oglinda lacului, devenind Crypto care,
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doritor de a-şi depăşi condiţia, sfârşeşte îmbătat de
venin?
Omul care se închină cunoaşterii nu se aruncă
spre păcatele plăcerii. Hyperion care este gata să se
nască din păcat este oprit. Renunță la dorința lui de
dragul ordinii universale, dar se simte trădat și condamnă tinerii îndrăgostiți atunci când Cătălina îl invocă pentru o ultimă dată: „-Ce-ți pasă ție, chip de lut,
/Dac-oi fi eu sau altul?”. Îi reamintește de condiția ei
de creație a Creatorului, de simbol al teluricului și al
păcatului, al desfătării și al plăcerii, al inferiorității,
condamnat la muncă și înflorire, la fel cum pământul
fertil este dătător de nouă viață, fiind continuu obosit
de oameni, animale, plante, orice viețuitoare, precum
și simbol al inferiorității morale: „Ea, îmbătată de
amor, /[...] Dorințele-i încrede.” Hyperion subliniază
condiția divină marcând cuvintele: „-Trăind în cercul
vostru strâmt/Norocul vă petrece, /Ci eu în lumea mea
mă simt/Nemuritor și rece.” Este condamnat la o eternitate în solitudine. Riga Crypto, venind din umbră, el
vrea să o ademenească pe Enigel în lumea lui. În timp
ce ea doarme, el se strecoară aproape. Sintagma „Rigă
spân”, poate să ne amintească de Spânul lui Creangă,
lingușitor și înșelător, care îl inițiază pe Harap-Alb în
drumul său. Spânul, simbol al perfidiei umane, nu
poate reprezenta decât păcatul, otrava din sufletul inferiorilor. Odată aflată această dorință de cunoaștere,
Crypto, „bând” paharul cu gând din sufletul laponei,
pornește în căutarea absolutului la care crede că visează aceasta și tot polul ei, după cum Enigel îi
mărturisește: „Tot polul meu un vis visează/[...] De aur
visu-i cercetează.” În locul purei cunoașteri apolinice,
el pare cuprins de scopul existențial al alchimiștilor.
Însoțit de o făptură mai otrăvitoare, el „a rămas să rătăcească/[...] Să toarne-n lume aurul”.
O altă interpretare a visului laponei ar putea fi
chiar prezentarea subconştientă a unui complex de superioritate. Fata, fiind o păstoriţă, om singur printre
animale, stăpânind natura înconjurătoare, nu poate să
primească iubirea nimănui. Ea este ocupată cu ceva
mai important de atât: aflarea cât mai multor adevăruri, poate chiar ea însăşi fiind o Cătălina căutând adevărul lumii în stele, în Soare, în timp ce Crypto este
încă o dată simbolul omului necopt la minte, un Cătălin mulțumit cu paradisul terestru. Însă aici nu este nici
urmă de geniul Luceafărului, reprezentantul absolutului cunoaşterii câştigate. Poate doar eşecul unei iubiri
pure pentru existenţa lui de neatins. La urma urmei,
„steaua” pe care noi o cunoaştem drept cea dintâi apărută pe cer, înainte de venirea nopţii şi ultima a cărei
lumină este înghiţită de Soare dimineaţa, Luceafărul,
nu este decât un alt nume al planetei Venus, precum a
fost botezată după zeiţa dragostei. Iar aceasta, purtătoare a simbolului material al naturii, prin cerc, existenţa ca atare a ceea ce ne este dat să simţim în
Univers, precum şi al simbolului spiritual, prin cruce,
reflectă lumina Soarelui întocmai cum creația reflectă
esența creatorului. Cu toate acestea, Soarele, la care
se închină Enigel, nu este cea mai mare stea a Universului. Deşi asigură ordinea pe care şi Pământul o urmează, ea este doar cea mai uşor vizibilă, cea mai
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apropiată şi mai puternică lumină de oamenii ca noi,
ca Enigel. Iar dacă tânăra laponă este într-adevăr dornică de a se aventura în descoperire şi cunoaştere, hotărâtă de a culge fragii fragezi şi nu ciuperci ce se
desfată în umbră, de ce se teme atât de mult de întuneric? Ce rost are atribuirea cu atât de puternică înflăcărare a destinului de solitar în căutarea cunoaşterii
atunci când aceasta, Enigel, refuză cercetarea întunericului?
Asemănările elementelor încărcate simbolic în
creaţiile lirice comentate mai devreme pot fi întotdeauna găsite, dar atribuirea esenţei Luceafărului baladei barbiene va rămâne mereu interpretabilă, la
libertatea aprecierii cititorului. Pentru a îmi defini opinia asupra acestei probleme îmi mai rămâne de spus
că nu consider personajele centrale din „Riga Crypto
şi lapona Enigel” nici o răsturnare a semnificațiilor
dramei cuplului principal din „Luceafărul”, nici o reprezentare a Luceafărului. Dacă „Luceafărul” ar fi întors precum un munte în imaginea unei ape, atunci
Zeul cu putere absolută, Hyperion, ar fi oglindit în împăratul Crypto, considerat fiind de o majoritate drept
ratat existenţial. Astfel, ciuperca a cărei otrăvire i-a
anihilat esenţa s-ar regăsi mai spre adâncul apei decât
lapona Enigel. Din fiica de împărat ce îl priveşte pe
Hyperion de la o înălţime considerabilă faţă de pământ, fiindu-i accentuat rangul, ori „calitatea sângelui”, ne mai rămâne lapona, fiică a Nordului, un om
puternic având în vedere rezistenţa la frig şi întuneric,
dar care este evident plasată mult mai aproape de sol.
Cu toate acestea, nu pot vedea fata care, întocmai ca
întreaga civilizaţie din care face parte, visează la lumina caldă de care se poate bucura din plin în timpuri
rare, mai împlinită decât ciuperca din vis, care, deşi
schimbată radical, continuă să existe pentru un nou
scop, cu o ţintă la fel de imposibilă de atins precum
căutarea doar a adevărului deja descoperit de razele
soarelui. Dacă riga Crypto are de gând „Să toarne-n
lume aurul, /Să-l toace, gol la drum să iasă,” complet
marcat de strălucirea soarelui, atunci lapona care doreşte să culeagă fragi din Sud, unde lumina soarelui
este mai puternică, nu este deloc diferită.
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Elena MOCANCA

De ce te-am adus pe tine?

Premiul al III-lea la Simpozionul Internațional
„Literatura și celelalte arte”, Iași 2018

Nu-mi amintesc cum m-a atins atunci, dar știu,
prin ceea ce mi-am impus să rețin dintr-un moment
atât de scurt încât a rupt din mine gândul cel mai avid
de veșnicie, că a fost singura noastră atingere fizică
reală, perceptibilă. Camera noastră nu era completă,
era întunecată, iar umbrele fricilor mele se scurgeau
într-un colț sub puterea covârșitoare a luminii stâlpului
de afară. Pe marginea patului mă pregăteam de
meditație, așa, dezbrăcată de puteri, și îmi sculptam
corpul în forma stranie a lotusului. Păream un înger
obosit și transpirat de lupta cu demonii în lumina slabă
a nopții, dar pentru el, pentru mine și în oglindă, rămâneam frumoasă, dar nu ca un înger, ci tocmai ca
dorul crunt de furtună al rivalului său. Mă vedeam în
întregime.
- Ce-i cu asta aici? E zgâriată, nu vezi?
- E din piață. Am luat-o ieri, odată cu tabloul
și cartea aia roșie.
- Și ce caută lângă pat? Începeam să mă enervez. Apropo, tu știi că fiecare chakră are o culoare?
Mereu îl întrebam lucruri fără legătură.
- Tu în ce te-ai mai fi văzut acum? Râdea ca de
un copil, cu un aer simpatic, tolerant.
Dar știam amândoi că eu nu aveam cum să mă
văd, că mai departe de ce era în mine eram complet
voit oarbă. Abandonasem dialogul care oricum mi se
părea tâmpit și închisesem deja ochii atunci când am
revenit pe drumul căruia îi dăruisem cele mai multe
momente de intimitate. Meditam. Eram calmă. Urcam
spre înălțimile atât de familiare ale unui vârf. Poteca
tapetată cu plante temătoare era de o culoare așa estompată; pe lângă ea, un infinit muriu de un negru
neobișnuit de închis, în care se ascundea toată amărăciunea fragmentată a trecutului. Dar cu drag priveam
totul meu atunci când singura sursă de lumină vivantă
își începea ascensiunea strălucitor, orbitor, din valurile
imense ale creației divine, până la locul său
imposibil, de altfel, de ocupat de altceva, în
care rămânea până când eu aveam să părăsesc timpurile meditației. Până ajungeam în
vârf, de unde puteam să-mi văd eternitățile
zburând spre desăvârșire din abisul arzând,
sursa de lumină își însușea forma, devenind
o siluetă colosală a mea scrisă cu un contur
de culori diverse, intense, briante, dar vidă.
Suspina din când în când, iar vocea ei risipită, incompletă, de copilă se reforma
printr-o cădere ritmică într-un ecou puțin întârziat, care părea să dedubleze fiecare încercare de pronunțare a vreunui cuvânt. Își
întindea mereu mâna dreaptă și aștepta să îi
urc în palmă. Și cum nu reușea să articuleze
cuvintele, cum nu voia sau nu-i era permis,
m-a făcut să înțeleg că destinația noastră
avea să fie alta față de cele pe care le
cunoșteam mult prea bine. Eu începeam să
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cunosc dragostea, ea își voia culorile înapoi, poate că
era timpul.
Pe fondul păcuriu apărea cea dintâi insulă. Mă
apropiam arzând de frică, dar o frică dorită - era sentimentul inedit, intens, cel care făcea meditația să pară
realitate. Lumina incandescentă gravita în jurul insulei
și în acea lumină am pășit întâi pe necunoscutul tărâm
din mine. Paradisul părea că se înfrățește cu infernul
acolo, într-un loc al instinctelor de supraviețuire, unde
incendii de disperări se stingeau într-o apă a botezului,
unde întunericul își striga printre lacrimi soarele, unde,
din cartea roșie abia cumpărată, Dante își recreiona
opera divină, unde iubitul avea chipul demonilor care
modelau în foc o primă chakră și al îngerilor care suflau pentru a o răci și desăvârși. El era ispita și lupta,
încercările și puterea, iar eu eram doar eu, eu cea care
trebuia să supraviețuiesc. Îl vedeam plantând meri și
jucându-se cu șerpii, iar peste puțin timp, ridicânduse din mătânii lungi și rugăciuni. Îl vedeam mai bine
ca niciodată, clar și viu, până când o furtună de fluturi
mă doborî. Așa-mi îmbrățișam eu temerile, cedând în
fața lor. Furtuna mă purtă lângă el. Mă privea malefic,
dar eu deja îl sărutam. Simțeam cum mă trăgea spre
focul pieirii: „Murim împreună! ˮ. „Nu! ˮ i-am strigat
înfricoșată și-ntr-o ultimă mișcare, l-am tras spre apa
Iordanului în căderea noastră.
Peisajul dispăru. Mă aflam din nou pe marginea muntelui, în poziția de lotus, iar deasupra mea plutea avatarul chakrei muladhara. Silueta lucea mai tare
și o parte a ei devenea roșie. Se apropia încet, își pregătea palma și îmi cerea, în același limbaj mimat, să o
însoțesc. Iar meditația mea continua spre apus, spre o
insulă luminată de raze oranj din care se înălța, înconjurat de vegetație luxuriantă, un templu descoperit, cu
aurate coloane, paturi cu baldachin și trepte înalte pe
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care urca o adiere blândă... Și nimic nu mi se
părea mai dizgrațios decât expresia iubitului
acoperit cu un voal alb, care privea doritor, din
inima templului, toate siluetele feminine și
masculine care se întrepătrundeau în jurul lui,
dar se proiectau pe cerul de flăcări. Ele dispărură când eu pășii întâi pe trepte, iar el se
aruncă să mă cuprindă. Mă smulsei mândră și
fugii amuzată în timp ce îi strigam versuri
dintr-o poezie: „Continuă-le! Fii creativ!ˮ. S-a
oprit atunci din îndemnul meu să caute ceva.
O foaie. Să fie creativ, platonic, nu carnal.
Când m-am trezit pe vârful de munte
pentru a treia oară am înțeles ce aveam să găsesc pe fiecare insulă, am înțeles cum primeam
avatarul chakrei pe care o păzea, când identificam și corectam ipostazele iubirii jucate de
iubitul pe care îl lăsasem în pat, în pragul somnului, atunci când am început meditația.
Următorul centru de energie era guvernat de o nuanță de galben palid și descria o insulă
mică, un laborator caduc în care cel tot amintit cerceta,
într-un costum alb, întreg, cu mască, omizi, mii de
omizi. Postapocaliptic. Era înconjurat de copaci din
care se scurgeau lanțuri de coconi, dar fluturii? Cerceta
și iar cerceta. Nu înțelegea cum, în laboratorul său cu
arbori uscați, ferestre crăpate cu rame de lemn cojit,
ierburi înalte, omizi galbene și coconi triști, nu ieșea
niciun fluture. Gândea mereu și cu riduri și chiar gândea bine, căci avea pe hârtie calcule complicate. Am
intrat furtunos, i-am trântit ușa care oricum se ținea
slab în balamale, i-am dat jos masca, i-am spus să
simtă și l-am sărutat. Au explodat atunci coconii. O
furtună incredibilă. Zburau ca dintr-o cursă diavolească spre noi. Așa era pe insula dorinței și a puterii
de a o îndeplini.
Pe cea de-a patra insulă căutam chakra dragostei, iar silueta, culoarea verde, după ce și le însușise
deja pe celelalte. Îl vedeam pe iubit curățând cu greu
un perete alb, mucegăit. Se desprindea un miros greu,
care-mi furase o lacrimă, iar putregaiurile se prelingeau într-un joc nemernic. Cârpa nu dovedea jocul lor.
Iubitul dispera, îl simțeam, iar lacrimile... Și cât încerca săracul să-l curețe, și cât plângea sub el. Că nu
mucegăise fără rost, ci fără dragoste, căci acela era peretele inimii sale. Tristă culoarea inimilor celor
neiubiți. I-am șters lacrimile, am luat bucata de material și i-am silabisit un „Te iubesc!ˮ atât de cald, încât
mucegaiul a pierit sub greutatea cârpei.
Nu vedeam nimic mai puternic decât dragostea
în acele momente. Dar știam că fără exprimarea
emoției, ea nu s-ar fi concretizat niciodată. Așa că pe
această a cincea insulă am întâlnit păuni, iar pe iubit,
sub chipul unui pictor. Îi picta diferit și mândru, dar
ceva îi lipsea. Nu potrivea nuanța de albastru ideală,
cea la care visa de atâta timp și nu o potrivea pentru
că el însuși se scălda în incert, incertitudine care, de
altfel, mă supăra grozav. O incertitudine certă, totuși,
a sentimentelor pe care nu și le exprimase, de fapt, niciodată. Iar eu eram așa de aproape de sfârșitul
meditației... Văzându-mă, și-a lăsat paleta, pensula și
păunul pe care tocmai îl începuse ca pe o schiță stângace, a alergat spre mine, m-a cuprins în brațe și mi-a
șoptit ce uitase cu o insulă în urmă: „Te iubesc!ˮ. Cerul
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s-a vărsat atunci într-o culoare azurie perfectă în paleta
sa. Greu. Fericit.
Silueta își aștepta ultimele două culori și mă
purtă pe penultima insulă, unde mă aștepta chakra
intuiției. Mi s-au deschis ușile unei mănăstiri, dar nu
am intrat. Îmi era corpul acoperit de valuri albe de dantelă, prinse strâns de coapse, dar eliberate mai jos întro mare spumantă și chiar și mai sus, unde se spărgeau
aproape în totalitate, descoperindu-mi nudul umerilor.
Splendoare de rochie, iar eu am fugit așa, îmbrăcată
cu ea. Voiam să înconjor mănăstirea Voroneț care purta
nuanța chakrei intuiței, albastrul pentru care se negociaseră vieți și alte comori, nimic egalându-l. Mergeam cu frică, iar fiecare pas îmi amintea de copilărie,
de familie, de încercări de iubire pierdute, de tristeți
și fericiri, de mine, de ei, de demoni și îngeri și de el.
Amintindu-mi de el terminam turul și mă regăseam în
fața ușilor. Dar în acel moment am intrat. Îl vedeam în
fața altarului așteptându-mă. Șoptea „Da! ˮ cu nerăbdare și lăcrima de emoție. Credea că nu am să mai vin,
dar eu nu făcusem decât să mă mai întâlnesc o dată cu
viața de dinainte, să simt, să intuiesc... și i-am spus:
„Da!ˮ.
Eram un tot. Nu voiam să continui meditația,
dar silueta era incompletă, îi lipsea acel violet final,
violetul conștiinței personale, ultima chakră. Îmi promisese dragostea la început, iar eu, culorile. Și am continuat pe acea ultimă insulă, unde creștea în imensitate
o plantă mov din cele interzise, din cele care creau iluzii și lumi promise dezastrului. Iubitul stătea pe una
dintre frunze undeva, în înălțimi și fuma, iar fumul mă
cuprinse. Avea să-mi arate un carusel al meu, o imagine clară a sinelui, să mă descopăr, dar viziunea mea
era modelată de o îmbrățișare. Asta vedeam. Ne vedeam... îmbrățișați. Eu nu eram eu, nu doar un eu. Asta
descoperisem prin meditație, dar călătoria ajunsese la
sfârșit.
Mi-am deschis ochii și eram din nou lângă el.
Dormea. I-am spus tare, cu cea mai puternică dorință
de a-l trezi:
- Știai că ne-am logodit?
- Bine! Hai să dormim acum.
Și ce mă enerva în acele momente! Dar m-a
luat în brațe și mi-a șoptit:
- Știam...

75

PREMII CNU

Codrin GHIDIU

A fi prezent la o experiență răvășitoare
Olimpiada Internațională de Limbă Germană

„Dabei sein” - a fi de față. Acesta a fost
motto-ul Olimpiadei Internaționale de Limba Germană 2018. Chemarea s-a făcut auzită în 74 de țări de
pe șase continente. Ce a contat? A fi prezent. A fi
acolo.
Freiburg am Breisgau, un oraș relativ mic,
verde și cald, renumit pentru universitatea sa, una dintre cele mai vechi din Germania. Pornisem hotărât să
câștig. Eram conștient că era un țel greu de atins, deoarece concuram împotriva a mai mult sau mai puțin
de 145 de tineri talentați și creativi. Pe lângă asta, spre
deosebire de alte olimpiade internaționale, unde medaliile se acordă unui număr destul de mare de
participanți (din ce am înțeles: primul sfert-aur, al doilea sfert-argint, al treilea sfert-bronz), la germană ai
doar câte trei medalii pentru fiecare dintre cele trei locuri fruntașe ale fiecărei categorii participante, respectiv A2, B1, B2, în total nouă premii. Dacă nu te situai
pe unul dintre primele trei locuri, nu aveai cum să îți
afli poziția. Am întrebat ulterior dacă nu pot ști ce
punctaj am avut, poate măcar să știu unde am greșit,
însă n-am avut voie, totul era secret. Probele au fost
trei la număr: prima s-a desfășurat pe parcursul a două
zile, iar produsul ei trebuia să fie un colaj de texte
scrise de noi și imagini care să surprindă un aspect al
orașului Freiburg, adică poze făcute cu aparatul foto
adus de acasă. Textul îl concepeam în urma unui tur
de câteva ore al orașului, timp în care trebuia să culegem informații pe care le consideram relevante pentru
tema noastră. Eu am ales tema economie și am
interacționat cu diverși angajați și patroni ai unor mici
întreprinderi locale, de la un magazin de benzi desenate până la un Science Shop, întrebându-i despre
condițiile de lucru, birocrație, mediul de afaceri. A
doua probă s-a desfășurat la câteva zile distanță de
prima. De data aceasta eram parte a unei echipe, tema
ne era aleasă dinainte, iar echipa noastră a primit tema
sport. Pe baza temei trebuia să creăm o prezentare
(piesă de teatru, dans, musical) care să reflecte viziunea noastră asupra ei. Prezentările au fost urmărite de
un juriu, într-o cameră separată, iar ce s-a urmărit au
fost cursivitatea în vorbire, vocabularul, lucrul în
echipă, creativitatea. În sfârșit, proba a treia a presupus
o altă echipă și a fost un pic mai complicată. Primeam
pe loc două rânduri de imagini și trebuia să decidem
de comun acord pe care le vom alege pentru a împleti
o poveste ad-hoc pe baza lor. După un scurt timp de
dezbatere (aveam trei minute la dispoziție) am ales trei
imagini, am luat loc la masă și a început povestea: fiecare spunea câteva fraze, apoi îl lăsa pe celălalt să continue și tot așa. Povestea s-a terminat după ce fiecare
membru al echipei a avut de trei ori ocazia să contribuie la depănarea povestirii.
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România a mai participat și în alți ani, odată
chiar obținând un premiu trei, motiv pentru care atât
Bianca, colega mea de lot, cât și eu, am simțit o bună
parte din prima săptămână presiunea de acasă. Asta
până când am realizat, alături de ceilalți participanți,
că IDO nu despre competiție acerbă era. Nu era despre
a toci liste de verbe neregulate și recțiuni de substantive, ci, cu puținul sau multul pe care reușiseși să-l
acumulezi, să întreprinzi cu succes ceva. Ce? Să comunici. Dacă cele trei probe de concurs au reușit sau
nu să demonstreze abilitățile noastre de comunicare,
nu sunt convins. În schimb, e de ajuns să vă uitați la
filmulețele postate pe site-ul Internaționalei ca să
înțelegeți că, mai mult decât un concurs gigantic, olimpiada aceasta a fost un proiect intercultural desfășurat
în limba germană. Fiecare a înțeles ce a vrut și putut
din IDO: pentru mine a fost un imbold înspre
toleranță, de orice fel ar fi ea. Trecând prin așa ceva,
îți dai seama că oamenii sunt la fel peste tot: toți au
vise, dorințe, frici, lucruri care îi motivează. E
emoționant și liniștitor în același timp să înțelegi asta,
să încerci să vezi dincolo de cultură și cutume, acolo
unde zace ceea ce contează din om: chiar el însuși,
omul.
„Und ich habe auch den Eindruck, dass sie einander nicht unter dem Aspekt Kultur begegnen, sondern unter dem Aspekt Mensch”, rezuma perfect o
doamnă care a organizat atelierul de actorie, ceea ce,
probabil, am simțit fiecare dintre noi.
Petrecerile incluse în program au lăsat de dorit
(se terminau cu indulgență la ora unsprezece), muzica
germană ne-a lăsat reci, iar mâncarea ne-a lăsat un vag
gust de carton în gură (cei din Asia de Sud se plângeau
că le e dor să simtă gustul picant), dar toate astea nu
ne-au împiedicat să ne simțim bine. Programul a fost
variat, cu excursii pe munte (joacă de copii, totuși, în
comparație cu drumețiile noastre de la CNU) și tot
felul de activități distractive. Dacă ați jucat Activity,
știți cât de greu poate fi, dar gândiți-vă cum e în germană. Am avut și ocazia să învățăm nespus de multe
despre culturile altora, practic o lecție de geografie
care s-a întins pe două săptămâni, dar și să îi învățăm
pe ceilalți despre noi. De exemplu, unul dintre
reprezentanții Italiei alesese în școală să învețe româna
și noi l-am ajutat, vorbind cu el, iar un băiat din Turcia
ne-a spus că bunicul lui se născuse în Mangalia! Orice
crâmpei de limbă străină sau mit ai fi vrut să afli, aveai
pe cineva care să te ajute. Așa am aflat, de pildă, că în
Bulgaria datul din cap afirmativ și negativ chiar este
invers față de noi (deși numai în anumite contexte) și
că oamenii nu mai mănâncă, la oraș cel puțin, bieții
câini din China. Cei din țările africane de pe linia
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Ecuatorului purtau dimineața de fiecare dată pulovere
groase și uneori chiar mănuși. Nu toate fetele din țările
musulmane purtau hijab. Dulciurile islandeze își merită reputația rea, aș zice eu, dar lor, islandezilor, chiar
le plac. Pentru cei care s-au uitat la Narcos, o participantă venea din Medellin și ne-a povestit mult despre
perioada descrisă în serial. Cei din fostul spațiu sovietic vorbesc și rusă, fără excepție, ceea ce însumează
atât de mulți oameni, încât rusa era o a doua lingua
franca la IDO. O să mă opresc aici, pentru că ar fi nevoie de un articol separat doar pentru toate aceste funfacts.
Victoria noastră, a României, măcar morală, a
fost la Länderabend. Evenimentul a fost, în mare, o
seară în care fiecare țară a avut la dispoziție 90 de secunde pentru a se prezenta în fața lumii, într-un amfiteatru spațios. Din cauza timpului limitat, multe țări
au ales să-și prezinte momentul împreună, pentru că
secundele se adunau. Toată Asia de Sud-Est ne-a uimit
cu un joc de păpuși mânuite cu sfori, China și Taiwan
au scris pe un flipchart în timp record cel mai complex
caracter chinezesc, care denumește un soi de supă cu
tăiței, iar țările nordice ne-au chemat să dansăm pe
Barbie Girl.
Noi pregătiserăm încă de acasă o scenetă destul de lungă despre unirea României, dat fiind anul
2018. Când am aflat cât de puțin timp avem, ne-am
pus de acord cu reprezentantele Moldovei, Polina și
Ana și am regândit totul ca o scenetă jumătate vorbită,
jumătate pantomimă. Bianca și Polina purtau pancarte
pe care stătea scris „Moldova”, respectiv „România”,
iar Ana și cu mine „Politician”. În timp ce ele două făceau o introducere, ținându-se de mână una pe cealaltă, noi, politicienii, le dădeam târcoale, până când,
certându-ne între noi, le-am apucat, eu pe România,
iar Ana pe Moldova și le-am tras în direcții opuse, rupându-le legătura. Ele au încercat să se prindă la loc,
dar tot noi, politicienii, le-am împiedicat. Când am
considerat că mesajul și-a făcut efectul, m-am dus în
față, am ridicat două pancarte „1918-2018” și am explicat că, deși în prezent nu mai suntem uniți, am dorit
să apărem împreună pe scenă pentru a sărbători ceea
ce ar fi trebuit să reprezinte a o suta aniversare a României unite. Am mai fi avut lucruri de spus, conform
planului, dar am fost surprinși să vedem că sala, ca la
comandă, s-a ridicat în picioare și ne aplauda, lucru
care nu s-a întâmplat nici înainte, nici după. Unii oameni, care, până atunci, probabil auziseră doar în treacăt de România, aveau acum lacrimi în ochi. Așadar,
poate nu am reușit să venim acasă cu premii, dar am
emoționat, cum ne complimenta un profesor de față,
toată lumea cu povestea țării noastre. Povestea noastră,
a românilor, merită spusă. Și nu, nu ai nevoie de argumentul credinței, de fulare tricolore sau de vorbe mari
și goale ca să fii patriot.
Dacă tot am ajuns la partea aceasta sensibilă,
IDO a fost în mare parte și despre emoție și emoții.
Emoția necunoscutului, adrenalina dintr-un
rollercoaster din Europa Park, bucuria de a reuși să
scrii un articol în germană pentru proba de concurs cu
informații culese în doar o zi, întrebând străini de pe
străzile orașului. O fată din Coreea a scris un articol
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pentru școala ei, despre Internațională. Printre altele a
spus că, deși nu-și dorea să plângă, a plâns. Cu plânsul
s-a început încă de cu două zile înainte de plecare.
Eram noi câțiva, spirite naive, care spuneam că nu o
să plângem, nu pentru că n-am vrea sau ne-ar fi rușine,
ci pentru că nu ne stă în fire, nu putem, chiar dacă suntem triști. Aiureli. În ultima noapte n-am dormit, căci,
se pleca în ture, în funcție de zborul avionului, iar noi
eram abia dimineața, i-am așteptat pe fiecare să plece,
conducându-i. Unii dormeau și se trezeau când plecau
alții, ca să-i salute, plângeau, apoi iar se culcau. Eu nam dormit deloc, nici nu se punea problema de așa
ceva. Spre dimineață plecau ultimii dintre cei care neau fost cei mai dragi (eram un grup) și atunci ne-am
dat seama că totul era, într-adevăr, sfârșit. Odată cu
Ce-ar mai fi de zis? Că nu tot ce trebuia zis
zorii, am plâns cot la cot cu ceilalți, ceva ce nu făcus-a
zis.
Internaționala de Germană a fost o experiență
sem nici la lotul din Deva.
răvășitoare, fabuloasă, care a dat peste cap tot ceea ce
credeam, în orgoliul meu, că știu sau înțeleg despre
lume. Mi-a fost greu să mă apuc să scriu acest articol,
așa cum îmi e greu să răspund când sunt întrebat cum
a fost la IDO, nu pentru că n-aș ști ce să răspund, ci
pentru că s-au întâmplat efectiv prea multe lucruri pentru a fi redate într-un răspuns concis, așa cum se
așteaptă interlocutorul curios. Ar fi, mai mult decât
orice, util ca oricine să aibă parte de o asemenea
experiență. Aș spune că ea îți deschide ochii, când de
fapt face mult mai mult de atât, deschizându-ți o întreagă lume, la propriu. Sper ca și în 2020, la următoarea Internațională, elevii noștri români, pe care îi
vom trimite în Germania, să înțeleagă asta și să profite
cât de mult pot de acest „dabei sein” - a fi de față.
În final, doar un îndemn pentru cei care o au
ca profesor pe doamna Pogan: ascultați-o, pentru că
vă dă sfaturi cumpătate, mereu în interesul vostru.
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Premiile de excelență ale
Revistei Noastre 2018
PREMII CNU

Premiul de excelență pentru cea mai bună colaborare
Secțiunea text: Beatrice Alexandrescu
Secțiunea grafică: Iulia-Silvia Plăiașu și Denisa-Paula Saragea

Premiul de excelență pentru cel mai unirist proiect
a fost acordat profesorului Octav-Iuliu Dragomir pentru inițierea,
promovarea și coordonarea proiectului educațional
România 100.2100.152

Premii obținute de „Revista Noastră”

Premiul I
Concursul Național al Revistelor Școlare „Aproape de voi”, Medgidia 2018
Premiul al II-lea
Simpozionul internațional „Literatura și celelalte arte” Secțiunea a doua
„Sincretismul artelor”- Reviste școlare, Iași 2018
Laureat al Concursului Național de Reviste Școlare
organizat de MEC, București 2018
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Uniriștii premiați la American
Computer Science League - 2018

prof. Liliana COLIN

Pentru a doua oară consecutiv, un grup de elevi
ai Colegiului Național “UNIREA” Focșani a reușit să
se califice la etapa finală a unuia dintre cele mai prestigioase concursuri de informatică din America, ACSL
(American Computer Science League - link-ul siteului oficial: http://www.acsl.org/).
Participarea din acest an a echipajelor uniriste
nu ar fi fost posibilă fără sprijinul consistent oferit de
Primăria Municipiului Focșani și de Consiliul Local
Focșani care au susținut financiar cheltuielile de transport și de cazare. Alături de elevii uniriști au fost și alți
sponsori generoși care și-au făcut un crez din a recompensa performanța în educație.
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Competiția finală s-a desfășurat în localitatea
Barrington, Rhode Island, din Statele Unite ale
Americii, pe data de 26 mai 2018, unde au fost invitate
peste 200 de echipe din Statele Unite, Canada, Europa
și Asia. Cele două echipe uniriste au fost formate din
elevii claselor a XI-a și a XII-a: Dima Alina, Dimitriu
Bogdan, Iorga Cristian, Munteanu Adrian, Saulea
Alessandro care formează echipajul Intermediate 5 și
Călin Teodor, Iordăchescu Alex, Zalum Camelia care
formează echipajul Senior 3, sub coordonarea doamnei profesor Liliana Colin.

Elevii au susținut în acest concurs două probe:
una teoretică - individuală și cea de-a doua o probă pe
echipe. În această parte ambele echipe au primi un set
de probleme de programare ce trebuiau rezolvate cu
ajutorul calculatorului. S-au jurizat corectitudinea și
rapiditatea răspunsurilor, dar și ingeniozitatea și
inteligența soluțiilor oferite în etapa de programare.
Rezultatele au fost unele deosebite: Premiul I la etapa
continentală (in calificari) și premiul al III-lea obținut
de Alex Iordăchescu la proba individuală din cadrul
Senior Division.
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Echipele CNU Focșani, premiante ale
concursului “Trofeul Internațional
de robotică ROBOTOR”

Cea de-a XI-a ediție a concursului “Trofeul
Internațional de robotică ROBOTOR” a adunat la
start numeroși elevi din România, Bulgaria, Serbia,
Macedonia și Republica Moldova. Gazda ediției din
acest an a fost orașul Brașov, care, în perioada 29 august - 01 septembrie, a oferit celor peste 130 de
participanți posibilitatea de a-și etala aptitudinile și
competențele din programare și robotică. Colegiul
Național “Unirea” Focșani a fost reprezentat de echipele CNU1 si CNU3, coordonate și însoțite de profesoarele Neșu Liliana și Vulpoiu Genovica.

Concursul s-a desfășurat pe mai multe secțiuni,
iar echipele au trebuit să construiască roboți cât mai
originali și eficienți în îndeplinirea obiectivelor prestabilite. Echipa CNU1 obținut locul I la secțiunea Freestyle, clasa Open, categoria seniori. Echipa este
formată din elevii uniriști Chicoș Vlad, Necula
George, Ghimpu Monica și Grosu Viviana. Aceștia au
construit o dronă Quadcore capabilă să zboare și să filmeze împrejurimile folosind o cameră web, ce se
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poate mișca la 180 de grade pe axele X si Y; aceasta
se conectează la o aplicație de pe telefonul mobil cu
sistem de operare android, de unde se realizează controlul camerei și unde este transmisă imaginea.
Echipa CNU3, formată din elevii Burdușa
Petru, Manolache Alexandru, Iorgulescu Diana și
Tăbăcaru-Nazarie Irene a participat la secțiunea Linefollower, clasa Kit, categoria seniori. Robotul botezat
de aceștia cu numele “Dizzy” a reușit să aducă echipei
premiul III.
Participarea din acest an dar și procurarea materialelor necesare construirii roboților au fost posibile
prin sprijinul financiar oferit de către SC Premium
Porc Group.
“Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR” este un eveniment ce promovează robotica în
rândul elevilor din România și Europa. Concursul a
fost inițiat de către domnul profesor Mihai Agape de
la Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, filiala
Orșova în anul 2008. Este prima competiție de robotică la nivel preuniversitar din România având două
evenimente principale: competiția și simpozionul de
robotică. ROBOTOR este inclus în Calendarul
Activităților Educative al Ministerului Educației
Naționale ca proiect internațional.
Link rezultate obținute:
http://robotor.ro/ro/clasament/
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Uniriștii participanți la
World Robot Olympiad - Thailanda

Alexandru CHELMUȘ

Luna septembrie a anului 2017 pregătea o nouă aventură pentru Colegiul Național Unirea în cadrul concursului First Tech Challenge. Echipa BRICKBOT,
constituită din 9 elevi ai clasei 9C și o elevă din clasa
12C, și-a ales denumirea pentru a inspira puterea
unității, asemenea unei cărămizi. Ce este First Tech
Challange? Mai mult decât a construi roboți, echipele
sunt provocate să proiecteze, construiască, programeze
şi să opereze roboți pentru a concura într-o luptă umăr
la umăr într-un format aliat. Participanții o numesc
“cea mai grea distracție pe care o poţi avea!”

Ghidaţi de mentori adulţi, elevii dezvoltă abilităţi STEM şi practică principii inginerești, iar realizarea unui caiet ingineresc este unul dintre ele, toate
concomitent cu descoperirea valorii muncii grele, a inovaţiei şi a împărtăşirii ideilor. Kitul robotului este
reutilizabil de la an la an şi poate fi programat într-o
“Munca la RoboMoș a fost foarte interesantă
multitudine de limbaje, precum Java. Echipele trebuie și a fost un fel de încălzire pentru ce a urmat, aici am
să-și strângă fonduri, să-și schiţeze şi să-și vândă învățat principiile elementare despre construcția unui
marca echipei pentru a mobiliza comunitatea.
robot. Mi-a plăcut foarte mult să conduc sania
Moșului pe holurile liceului.” Vasile Vlad
Plini de entuziasm și curiozitate, tinerii încep
munca în luna octombrie, iar primul proiect al echipei
Anul 2018 începe puternic pentru membrii
a fost RoboMoșul, un Moș Crăciun robotizat ce a co- echipei și necesită pregătire pentru demo-urile și
lindat holurile liceului în perioada sărbătorilor de competiția finală de la București, așteptate cu mare neiarnă.
răbdare. La demo-ul de la Iași, echipa Brickbot ocupă
locul 4 din cele 13 posibile, un rezultat aproape satisfăcător pentru echipă, compensat în totalitate de bucuria jocului și oportunitatea participării în acest
concurs.
“Experiența acumulată și tips & tricks-urile
primite de la celelalte echipe au făcut ca acest demo
să ne ambiționeze și mai mult în călătoria noastră
FTC”. Preda Carla

82

REVISTA NOASTRĂ nr. 51/52

PREMII CNU

Tema generală WRO din acest an a fost FOOD MATERS, concentrându-se pe modul în care creştem,
împărțim și consumăm alimente și fiind bazată pe unul
din obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

În cadrul competiției finale de la București,
echipa BRICKBOT a participat cu dorința de a câştiga. Aici se puneau în valoare orele de muncă investite, pasiunea și perseverența fiecăruia pentru a obține
un rezultat cât mai bun. Atmosfera concursului era
însuflețită, meciurile, intense, iar perspectiva asupra
lucrurilor împrumuta alert alte forme. Pentru echipa
BRICKBOT, aventura continuă în cadrul First Tech
Challenge și în sezonul 3 Rover Ruckus!

Echipa CNU, formată din elevii Teodor Lavric
şi Paul Lavric, a obţinut locul 1 la faza naţională a concursului datorită acumulării celor 180 de puncte posibile, ajungând reprezentanta României la faza
internaţională care a avut loc în Chiang Mai, Tailanda.
Olimpiada de robotică din Tailanda a reunit 484 de
echipe din 63 de țări. Echipa CNU a concurat la categoria Standard Junior unde a ocupat locul 43 din 106
echipe. Un concurs precum WRO provoacă elevii să
vină cu soluţii creative şi originale pentru a rezolva
probleme complexe. Cunoştinţele şi abilităţile dobândite le vor fi de folos în viitor pentru a face faţă schimbărilor rapide şi majore.

World Robot Olympiad (WRO) un concurs
internațional de robotică ce reunește tineri din întreaga
lume, fiind înregistrate peste 21700 de echipe,
stabilește o nouă temă și o provocare. Echipele
creează, proiectează și construiesc un model de robot
capabil să rezolve această provocare.

Rezultatele obținute de elevii uniriști
la concursurile naționale de matematică
Concurs Info-math
Focșani, ianuarie 2018

Echipaj clasele VII-VIII – premiul I
Echipaj clasele V-VI – premiul III

Concurs „C. Calude”
Galați, octombrie 2018

Herciu Mihnea, clasa a V-a – mențiune
Popa Rialda, clasa a V-a – mențiune
Găină Ștefania, clasa a V-a – mențiune

Concurs „P. Moroșan - Trident”
Brăila, decembrie 2018

Ariton Adrian, clasa a IX-a – premiul I
Cotârlan Paul, clasa a V-a – mențiune
Voicu Ștefan, clasa a VII-a – mențiune
Nedelcu Alexandru, clasa a XI-a – mențiune
Tăbăcaru-Nazarie Irene, clasa a XI-a – mențiune
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Concurs „Lumina Math”
decembrie 2018

Popa Rialda, clasa a V-a – premiul III
Cotârlan Paul, clasa a V-a – premiul III
Neagu Andrei, clasa a VII-a – premiul III
Baldin Mihnea, clasa a V-a – mențiune
Chirițoiu Daria, clasa a V-a – mențiune
Bîndar Albert, clasa a V-a – mențiune
Păun David, clasa a VI-a – mențiune
Muraru Mihai, clasa a VII-a – mențiune
Voicu Ștefan, clasa a VII-a – mențiun

Concurs internațional ”Prosoft@NT”

Mircea Andra, clasa a XI-a – premiul II
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în anul şcolar 2017-2018
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Premiul I

Ghidiu Codrin - X - Olimpiada națională de limba și literatura germană – proiect
Premiul al III-lea

Ghidiu Codrin - X - Olimpiada națională de limba și literatura germană + lot național
Hurmuz Gabriela - XII - Olimpiada națională de limba și literatura germană
Ariton Adrian Nicolae – VIII - Olimpiada națională de matematică + lot național
Iancu Alexandra - XII - Olimpiada națională de economie
Dragne Lavinia Ștefania - XI - Olimpiada națională de religie
Mențiuni

Hurmuz Gabriela - XII - Olimpiada națională de limba și literatura germană – proiect
Mircea Andra Elena - XI- Olimpiada națională de matematică
Turcu Dumitru Cătălin - X - Olimpiada națională de chimie
Medalii

Ariton Adrian Nicolae - VIII - Medalie de aur la
Olimpiada națională de matematică
Mircea Andra Elena - XI - Medalie de argint la
Olimpiada națională de matematică
Ariton Alexandru Constantin - VIII - Medalie de bronz la
Olimpiada națională de matematică
Burduşa Petru Robert - X - Medalie de bronz la
Olimpiada națională de informatică
Premii speciale

Vişan Bogdan - IX - Mențiune Specială la Olimpiada națională de limba latină
Toma Maria - IX - Mențiune Specială la Olimpiada națională de limba latină
Enescu Mădălina Andreea - XII - Mențiune Specială la Olimpiada națională de limba italiană
Florea Theodor Ionuţ - IX - Mențiune Specială la Olimpiada națională de limba spaniolă
Cosor Ioana - X - Mențiune Specială la Olimpiada națională de limba franceză
Stancu Alexandra - XI - Mențiune Specială la Olimpiada națională de biologie
Soare Diana Corina - X - Mențiune Specială la Olimpiada națională de geografie
Chipăilă Alexandra Elena - XI - Mențiune Specială la Olimpiada națională de geografie
Frunză Ştefania - XII - Mențiune Specială la Olimpiada națională de geografie
Temelie Bogdan Octavian - X - Mențiune Specială la Olimpiada națională
de astronomie şi astrofizică
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Ghidiu Codrin - X - Participant la Olimpiada internațională de limba și
literatura germană (Freiburg am Breisgau - Germania)
Lavric Paul - VIII - Premiul I la World Robot Olympiad
calificare la etapa internațională din Thailanda
Lavric Teodor - VIII - Premiul I la World Robot Olympiad
calificare la etapa internațională din Thailanda
Iordăchescu Alex - XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Premiul al III-lea în proba individuală (Barrington - SUA)
Dima Alina Elena - XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Dimitriu Bogdan Ioan - XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Munteanu Adrian Ștefan - XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Saulea Alessandro Valentino -XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Iorga Cristian - XI - ACSL - Premiul I la etapa continentală ACSL
Călin Teodor Georgian - XI - Premiul I la etapa continentală ACSL
Zalum Camelia - XII - Premiul I la etapa continentală ACSL
Chicoș Vlăduț Adrian - XI - Premiul I - secțiunea Freestyle la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Necula George Dan - XI - Premiul I - secțiunea Freestyle la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Ghimpu Monica - X - Premiul I - secțiunea Freestyle la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Grosu Viviana - X - Premiul I - secțiunea Freestyle la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Burdușa Petru - X - Premiul al III-lea - secțiunea Linefollower la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Manolache Alexandru - X - Premiul al III-lea - secțiunea Linefollower la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Iorgulescu Diana - X - Premiul al III-lea - secțiunea Linefollower la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Tăbăcaru-Nazarie Irene - X - Premiul al III-lea - secțiunea Linefollower la
Trofeul Internațional de robotică ROBOTOR
Mircea Andra Elena - XI - Premiul al II-lea la Concursul Internațional Prosoft@NT
Burdușa Petru Robert - X - Mențiune la Concursul Internațional Prosoft@NT
Iordăchescu Alex - XI - Mențiune la Concursul Internațional Prosoft@NT
Zalum Camelia - XII - Mențiune la Concursul Internațional Prosoft@NT
Concursuri naționale

Preda David Ștefan - VII - Premiul I la Concursul Naţional
Mica olimpiadă de geografie “TERRA”
Burdușa Petru - X - Premiul al II-lea la Concursul Național
de Matematică și Informatică “Grigore Moisil”
Ursu-Balaci Daniel - XI - Premiul al III-lea la Concursul Național InfoEducație
secțiunea Roboți
Drăgan Eduard Nicolae - VII - Mențiune la Concursul Naţional
Mica olimpiadă de geografie “TERRA”
Dumitrache Răzvan - X - Mențiune la Concursul Național InfoEducație
secțiunea Soft utilitar
Manole George - X - Mențiune la Concursul Național InfoEducație
secțiunea Soft utilitar
Gherghel Ştefan Ciprian - VII - Mențiune Specială la Concursul Național
de Chimie “Raluca Rîpan”
Matişan Rareș Ștefan - IX - Mențiune Specială la Concursul Național
de Matematică și Informatică “Grigore Moisil”
Echipa de majorete a C.N.U. - Campioană națională la Concursul de Majorete-hobby
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Premiile speciale acordate absolvenţilor
promoţiei 2014-2018
Premiul catedrei de limba și literatura română
“Ion Diaconu”
Enoiu Cristina - XII C -

Premiul catedrei de de limba și literatura italiană
“Leon Kalustian”
Roiniţă Andrei Robert - XII A Premiul catedrei de limba și literatura germană
“Dimitrie Papadopol”
Hurmuz Gabriela - XII F Premiul catedrei de limba și literatura latină
“Iulian Ştefănescu”
Iancu Alexandra - XII F Premiul catedrei de matematică
“Constantin Diaconescu”
Jelea Andrei - XII C -

Premiul catedrei de fizică “Liviu Librescu”
Torcea Octavian - XII B -

Premiul catedrei de biologie “Carol Nagler”
Chiriac Larisa - XII E Premiul catedrei de istorie
“Carmen Atarcicov”
Figher Ana Maria - XII F -

Premiul catedrei de geografie
“Simion Mehedinți”
Frunză Ștefania - XII C -

Premiul catedrei de socio-umane
“Ovidiu Tino”
Bălan Amalia - XII G Iancu Alexandra - XII F -

Premiul catedrei de educație fizică și sport
“Alin Moldoveanu”
Diţă Teodora - XII E Premiul Multimedia “Ion Mincu“
Toma Ginu Teodor - XII A Stănilă Ciprian - XII C Zalum Camelia - XII C -

Premiul “Ion Larian Postolache” pentru
implicarea în activitățile extrașcolare
Gavrilă Diana - XII A Curtache Alexandra - XII B Creţu Mihaela - XII B Premiul “Emanoil Petruț” pentru
implicarea în activități teatrale
Savu Iris Mădălina - XII F -

Premiul “Dimitrie F. Caian” pentru implicarea
în activităţile de voluntariat şi coordonarea CŞE
Rogoz Andreea Roxana - XII F Premiul “Duiliu Zamfirescu” pentru
implicarea în proiecte DEBATE
Iancu Alexandra - XII F Stan Alexandra Valentina - XII F Stan Loredana Crina - XII G -

Premiul special “Educaţie permanentă”
Dobrilă Mădălin - XII D Şefa promoţie 2014-2018
Iancu Alexandra - XII F -

Premiul catedrei de limba și literatura franceză
“Mihail Steriade”
Boldeanu Sorina Nicoleta - XII C Premiul catedrei de informatică “Tudor Leu”
Vancea Cosmin - XII D Ifrimenco Alexandru Daniel - XII A Zalum Camelia - XII C -
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Premiul catedrei de educație fizică și sport
“Zigmund Lupu”
Pătraşcu Cătălin – XII C

REVISTA NOASTRĂ nr. 51/52

Proiect educațional internațional
Bridges Across Cultures

Bridges Across Cultures este un proiect
educațional internațional inițiat de Colegiul Național
Unirea și derulat în parteneriat cu Școala Baruthane
din Samsun, Turcia, scopul principal fiind introducerea dimensiunii europene și promovarea multiculturalismului. Proiectul vizează încurajarea învățării
limbilor străine și a cooperării transnaționale între
școli, promovarea conștiinței interculturale și a
inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și
tehnicile informaționale, îmbunătățirea calității
învățământului prin realizarea unor schimburi de
experiență și bune practici cu profesori și elevi din
instituții similare din străinătate, formarea și dezvoltarea unui spirit de respect față de valorile comune prin
încurajarea toleranței și a dialogului intercultural.
Cunoaşterea reciprocă a identităţii socio-culturale a fiecărui grup permite, prin evidenţierea asemănărilor şi a deosebirilor, creşterea nivelului de
conştientizare a valorilor care ne unesc precum și dezvoltarea toleranţei şi a coeziunii sociale între tinerii de
naţionalităţi diferite, participanţi la proiect.
Noi, prof. Maria Zgăbărdici și prof. Janet Popoiu, suntem inițiatoarele proiectului, iar coordonatorii
sunt directorii celor două instituții de învățământ implicate, respectiv prof. Cornel Noană, director al Colegiului Național Unirea, Focșani, România și prof.
Süleyman Ҫiftli, directorul Școlii Baruthane din
Samsun, Turcia.
Echipa de proiect este formată din cadre didactice din cele doua școli. Astfel, echipa Colegiului National Unirea este alcătuită din: prof. Romulus
Buzățelu - director adjunct, prof. Angela Sîrbu - director educativ, prof. Corina Ciucu, prof. Dan Popoiu,
prof. Liliana Colin, prof. Lidia Dumbravă, prof. Octav
Dragomir, prof. Andreea Gaidargi, iar echipa de la
Baruthane Ortaokulu este formată din: prof. Ahmet
Arınmıș - directorul adjunct, prof. Nevriye Niș - directorul adjunct, prof. Havva Gȕr, prof. Zehra Doǧan,
prof. Sedat Arpaci, prof. Necmiye Ozmedir, prof.
Ercüment Cem Ҫuhadar.
Ceea ce are particular acest proiect international este faptul că nu beneficiază de un buget obținut
din fonduri europene, ci se autofinanțează, de aceea
am avut și avem nevoie, pentru buna desfășurare a tuturor activităților din calendar, de parteneri care să se
implice și să susțină cu tot ceea ce presupune un proiect de anvergură în care sunt implicați peste 200 de
elevi și profesori din cele două școli. Așadar, partenerii
din Vrancea ai proiectului Bridges Across Cultures
sunt: Consiliul Județean Vrancea, Primăria Municipiului Focșani, Direcția Județeană pentru Cultură
Vrancea, Ansamblul Folcloric Țara Vrancei, Teatrul
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Comunal Mr. Gh. Pastia, Inspectoratul Școlar
Județean Vrancea, Asociația Uniriștii, Asociația Alternative Educaționale Vrancea.
Proiectul internațional Bridges Across Cultures are formulate câteva obiective clare: promovarea
celor două regiuni, Vrancea și Samsun, a istoriei, a patrimoniului cultural; Cunoaşterea de către elevi, cadre
didactice şi, implicit, de către toţi participanţii, a moştenirii culturale a fiecărei ţări partenere, precum şi acceptarea diversităţii şi a universalităţii culturale;
Dezvoltarea competențelor de comunicare într-o limbă
de circulație internațională, identificarea elementelor
socio-lingvistice comune celor două culturi: turcă și
română.
Până în acest moment s-au derulat câteva din
activitățile propuse în calendarul proiectului. Mai
întâi, după o corespondență susținută și numeroase întâlniri facilitate de mediul online, s-a perfectat vizita
profesorilor de la Colegiul Național Unirea, Focșani
la Baruthane Ortaokulu, Samsun, Turcia, în perioada 15-20 aprilie 2018, urmând ca în toamnă, să ne
viziteze și echipa de la școala Baruthane. Ceea ce am
trăit în cele 5 zile ale vizitei a fost copleșitor: de la primirea plină de emoție a elevilor și profesorilor din
școala Baruthane și până la implicarea părinților în
activitățile școlii, totul a fost o lecție despre cum o
școală poate schimba o comunitate. Am participat la
orele colegilor noștri, în mod special la cursurile
opționale, dar și la o zi specială care este similară cu
o zi din Săptămâna Altfel din școala românească.
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Principalele obiective ale vizitei au fost
cunoașterea sistemului de învățământ turcesc și
schițarea viitoarelor proiecte care vor fi dezvoltate de
cele două școli. Astfel, pentru a crea contacte între elevii gimnaziști din cele două instituții, s-a configurat
ideea începerii unui proiect e-twinning privind realizarea unui dicționar cu termeni împrumutați în limba
română din limba turcă încă folosiți în exprimarea
contemporană. De asemenea, 17 elevi de gimnaziu
uniriști au fost invitați să participe la tabara
internațională organizată la Samsun, în perioada 5-15
iulie.
De asemenea, profesorii români au avut onoarea să fie primiți de toate oficialitățile locale: primarul
orașului Samsun, Erdoğan TOK, guvernatorul regiunii
(caimacam) Turan ATLAMAZ, inspectorul școlar general Halil İbrahim AKMEŞE, care au accentuat
importanța ce trebuie acordată educației, pilonul central al evoluției oricărei societăți.
Iată și ce ne-au mărturisit la întoarcere colegii
care s-au deplasat în Samsun:
„A fost un program foarte dens, cu activități
de dimineața până seara, dar care, personal, mi-au
întărit convingerea că schimbarea în bine a unei
societăți nu poate fi făcută decât prin educație. Școala
Baruthane Ortaokulu este una experimentală, gândită
și creată tocmai pentru a produce schimbarea, așa
cum o spune chiar directorul instituției dl. Süleyman
ÇİFTLİ: “schimbi o școală, schimbi un oraș.”
(prof. Janet Popoiu)
„Am fost impresionată de modul excelent în
care comunică toți cei implicați în actul educațional:
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reprezentanții școlii (directorii și întreg corpul profesoral), părinții elevilor și autoritățile locale. De asemenea, mi s-a părut interesant conceptul fundamental
al Școlii Baruthane Ortaokulu sintetizat în trei aspecte
esențiale privind educația: achizițiile academice,
sportul și responsabilizarea civică.”
(prof. Maria Zgăbărdici)
„De la Scoala Baruthane Ortaokulu din Samsun am plecat având în gând unul din principiile pe
care se străduiesc să-l aplice în orice activitate pe care
o desfășoară: Copii fericiți - profesori fericiți! Am
văzut acolo respect reciproc, bucuria de a fi împreună,
căldură sufletească. Toate acestea ne vor ajuta să continuăm acest proiect cu activități inspirate și utile.”
(prof. Angela Sîrbu)
„Am întâlnit in Samsun o școală așa cum miaș dori să fie multe școli: cu profesori pasionați, cu
elevi silitori și foarte afectuoși dar și cu părinți extrem
de implicați.” (prof. Corina Ciucu)
„Am trăit o experiență de neuitat. A fost o
lecție de ospitalitate, de generozitate, de profesionalism, seriozitate, patriotism și sensibilitate umană care
s-a desfășurat firesc, calm și cald.” (prof. Dan Popoiu)
Cea de-a doua activitate, deja încheiată, este
tabăra internațională de limba engleză English Language Summer Camp 2018 organizată de partenerii
turci în Samsun și care s-a desfășurat în perioada 5-15
iulie 2018. Au participat 54 de elevi din Turcia, România și Italia, voluntari din Danemarca, Ucraina,
Mexic, Spania, Turcia. Pentru cei 17 elevi din clasele
a VI-a, a VII-a și a VIII-a de la Colegiului Național
Unirea, care au fost însoțiți de prof. Maria Zgăbărdici,
prof. Angela Sîrbu și prof. Ramona Diac, a fost o
experiență extraordinară. Tabăra a avut un concept interesant – friend camp, adică fiecare elev turc a avut

ca partener un elev din România sau din Italia împreună cu care trebuia să participe la diverse activități
recreative. Memorabile au fost, pentru toată lumea,
cele aproximativ 30 de ore pe care elevii români și italieni le-au petrecut în familiie copiilor turci. Uniriștii
gimnaziști au fost impresionați de ospitalitatea cu care
au fost primiți de gazdele din Samsun. Atunci s-a configurat ideea unui alt proiect care se va desfășura în
primăvara lui 2019 și anume, un părinte și un elev să
petreacă patru-cinci zile în cealaltă familie, pentru a
înțelege mai bine cutumele vieții cotidiene, dar și aspectele socio-culturale specifice fiecărei țări.
Programul taberei a fost foarte variat, incluzând activități diverse: lecții de înot care s-au
desfășurat la un bazin olimpic, unde erau antrenori
special pregătiți să lucreze cu adolescenți și copii,
bowling, vizitarea unui teren de golf, urmărirea unui
concurs hipic și a unei etape din concursul național de
tras cu arcul, vizitarea orașului și a unor muzee, croazieră pe Marea Neagră, plimbare prin delta din zona
Samsun, celebră pentru multitudinea speciilor de păsări care trăiesc acolo.
Elevii au fost copleșiți, emoționați, uitând că
sunt departe de casă, că au în baie toaletă turcească,
că uneori este dificil să te înțelegi cu ceilalți colegi de
cameră care sunt din Turcia și din Italia. Iată și câteva
impresii despre tabără așa cum ne-au fost împărtășite
de două eleve:
„Turcia... Un loc de vis, încojurat de ape azurii, cu valuri de spumă albă și plaje cu nisip mai fin
ca bobul de grâu măcinat. Tabăra... Un loc unde copii
diferiți se întâlnesc și leagă prietenii, unde jocurile
sunt pe primul loc și nu e timp de odihnă.
Pentru mine, asta a fost tabăra din Turcia, de
la Samsun. Un loc unde oameni mai mult sau mai
puțin diferiți se întâlnesc și conviețuiesc, chiar și pentru câteva zile, unde am legat noi prietenii cu oameni
ce puteau face chiar și din cel mai neînsemnat lucru,
o amintire mai valoroasă ca toate diamantele din
lume, oameni care te fac să zâmbești la orice pas, ce
nu suportă să te vadă trist, darăminte plângând, oameni ce te respectă și care, chiar dacă îi știi doar de
câteva minute, te consideră un prieten vechi.
Tabăra a fost locul unde am cunoscut culturi
noi, ce erau străine pentru mine sau pentru prietenii
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mei. A fost o călătorie plină de surprize, cu momente
emoționante, care pe unii ne-au făcut să nu mai vedem
de lacrimi, momente în care toți eram o familie, fără
legături de sânge. A fost locul și momentul potrivit
pentru a pune în practică ce am învățat la toate orele
de engleză. Fiecare a avut de învățat o grămada de
lucruri, cum ar fi faptul că, doar cu o engleză minimală, te poți înțelege oricând, oriunde și cu oricine.
Am învățat că grupul contează și că numai și numai
atunci când suntem mai mulți începe adevărata
distracție. Pentru mine această tabără nu a fost doar
un proiect, a fost, de fapt, o experiență de viață, din
care am rămas cu o grămadă de prieteni și amintiri
ce nu le voi putea uita. Când s-a sfârșit această tabără, o parte de inima mea a rămas acolo, în Turcia.
În concluzie, tabăra a fost pentru mine
“acasă”, un loc unde oameni din țări diferite - România, Turcia, Italia, Danemarca, Mexic, Spania și
Ucraina - au fost familia mea, o familie mare și fericită. (Lorena Negoiță, clasa a VII-a)

„A fost o experiență din care toată lumea a
avut ceva de învățat. Fie că ne-am dezvoltat
cunoștințele de engleză, fie că ne-am dezvoltat
abilitățile de socializare, fiecare a avut ceva de
câștigat. Nu a fost doar o tabără, a fost un proiect în
care am învățat despre culturi, obiceiuri și oameni. A
fost o șansă să vorbim în engleză, să punem în practică engleza învățată la școală, pe hârtie.
Multă lume mă întreabă care este aspectul preferat din această tabără. Cel mai mult mi-au plăcut
oamenii. Oamenii calzi și primitori care și-au exprimat dorința de a ne găzdui în casele lor și de a ne
primi în familiile lor. Oamenii care sunt de o dărnicie
aproape incredibilă. Oamenii care ne-au condus la aeroport cu lacrimi în ochi. Oamenii a căror familie nea rămas în inimă. Ne-am simțit acasă, la 2000 de km
distanță de casă. Ne-am simțit ca într-o mare familie.
O familie formată din voluntari, copiii, părinți și profesori. Pe unii dintre ei i-am întâlnit prima dată în
această tabără. Este uimitor câtă dăruire au pus în
modul lor de a pregăti tabăra, încât le-au fost de ajuns
10 zile să creeze amintiri gravate în inimile noastre
pentru totdeauna.
Pentru mine, în 10 zile s-au format prietenii
mai strălucitoare și mai adevărate decât în câțiva ani
chiar. Mi s-a părut ingenioasă ideea de a atribui fiecărui elev român sau italian un prieten-elev turc, în
familia căruia ne-am și petrecut o noapte din durata
taberei și a cărui familie practic ne-a adoptat. Eu și
Süheyla, fata din Turcia atribuită mie, am devenit
foarte bune prietene și consider familia ei familia mea
adoptivă, așa cum și ei mă consideră o a doua fiică a
lor, și toate astea în doar 10 zile.
O altă importantă prietenie pentru mine s-a
format cu Khrystyna, voluntara din Ucraina. Ne-am
apropiat foarte mult și, chiar dacă tabăra s-a terminat, încă mai ținem legătura. Ne-am promis să găsim
o modalitate să ne revedem și mi-a promis că, dacă
anul viitor proiectul continuă în Romania, va veni cu
siguranță. De asemenea, încă mențin legătura cu Sü-
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heyla și familia ei. Tabăra ne-a adus împreună si nea creat tuturor experiențe de neuitat, cum ar fi seara
în care am înălțat lampioane împreună cu familiile
prietenilor noștri turci sau vizita la muzeul jucăriilor
(care nu era încă deschis, dar pentru noi s-a făcut o
excepție, tipic ospitalității turcești). Am învățat despre
culturi diferite, nu citind din cărți, ci trăind în lumea
lor și petrecând timp împreună. La seara culturală turcească am văzut un ritual de nuntă și am gustat sarmale... turcești. Ne-am atașat unii de alții extrem de
mult într-un timp atât de scurt, astfel încât despărțirea
a fost de-a dreptul dureroasă.
La finalul acestei... nu aș numi-o tabără, aș
numi-o experiență... așa că la finalul acestei
experiențe formatoare, la aeroportul din Samsun s-au
vărsat multe lacrimi de adio, dar s-au făcut multe promisiuni de revedere, cândva în viitor, în minunatul
oraș Samsun. (Alexandra Ciobotaru, clasa a VII-a)

Așa cum a fost planificat, în săptămâna 21-26
octombrie 2018, am primit vizita profesorilor de la Baruthane Ortaokulu, inclusă în programul săptămânii
Scoala Altfel care, și în acest an, a fost unul provocator
și de o mare diversitate la care au participat, pe lângă
elevi, profesori, părinți și reprezentanți ai comunității
locale, și invitații noștri speciali. Programul a inclus o
vizită la Parlamentul României, întâlniri cu
oficialitățile orașului și ale județului, activități în cadrul cluburilor Colegiului Național Unirea, tradiții și
obiceiuri specifice zonei Vrancea etc. Directorul școlii
Baruthane, dl. Süleyman Ҫiftli, a mărturisit, într-un interviu acordat televiziunii locale că este impresionat
de tot ceea ce a văzut în colegiul focșănean, subliniind
faptul că știa că vor vizita o școală de elită, dar că ceea
ce a întâlnit aici depășește toate așeptările.
În cadrul unei ședințe de lucru, s-a discutat și
despre celelalte activități pe care le avem trecute în calendarul comun al proiectului, încercând totodată să
găsim și soluții viabile pentru a le putea duce la bun
sfârșit. S-au schițat următoarele activități:
1. Tabără internațională - I live the Language
in Nature, găzduită și anul acesta de partenerii turci,
în perioada 25 iunie - 4 iulie, 2019.
2. Proiectul e-twinning The Story of Words,
realizat de elevi din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a din
cele două școli.
3. Tabără internațională eco-montană Pe drumuri de munte / Echo of the Mountains, 2019, organizată de echipa Colegiului Național “Unirea”.
Programul taberei include drumeții, orientare turistică
escaladă, rapel, tiroliană; activități în parcul de aventură, tir cu arcul, jocuri outdoor şi indoor.
În loc de concluzie, am vrea doar să spunem
că etapele deja desfășurate până acum din proiectul
„Poduri peste culturi” au fost experiențe profesionale
și umane care ne determină să credem că orice familiarizare cu o altă viziune despre educație este o oportunitate de învățare eficientă pentru noi, cei implicați
direct în proiect, elevii și profesorii, dar și pentru beneficiarii indirecți, părinții și, chiar, autoritățile locale.
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Emilia Munteanu
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Memories of the mountain

Far, in the bluest forest depths,
A strongest mountain rose of shadow.
In shallow core established nest
Fierce creature, blessed with silent howl.
It was light beam sent to Earth
By titan Sun.
Yet there were two.
Two suns that watched upon the under.
And one was shadowed…And one was ghostly appearance
Of brightest silver, yet unseen,
For green tree took its light when born on dread land
Of the peak.
On road to clear tree ruling nature
A grey steed halts to strike the view.
The fugitive of princes has seen what it has shunned,
Supremely rejoiced it for ill could not pass through.
Sole older wonderer of shady helds has seen it too.

The hasty danger coming knows none of divine crimson
Which further lawed its statue!
‘Though wooden boat is found on quiet water ‘round the haven,
Does not await it foe to poison peaceful cover.
Surreal it seems that mountain of alluring discord,
Green skin, green core, dark skin, green soul of livings on
Dry ground.
It is red dragon’s crazed fume that compiles memoirs together.
And so the mountain shall not break
For ﬁery dragon’s bound its keeper
Through sham time somewhere it shall last!
Alone mountain, by me hidden in the west.

grafica: Emilia Munteanu
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DEBUT
Tablou

Oceanul cerului albastru
se scurge-ncet.
Din picătura lui cea rece
m-acoperă în mov.
Mă înec în gheață și în verde.

Ciprian Pârlog

Un tablou de metafore cromatice, de frământări plastice,
ca un vis desfășurat între lumină și întuneric, poezia lui Ciprian
Pîrlog are forța atracției contrariilor și aduce cuvântul la
granița dintre vis și realitate.
O lume în care întunericul te părăsește, te lasă în ghearele destinului și apoi se amestecă în culori, în care totul pare
ascuns în spatele unui sărut.

Atingerea ta caldă,
în mine-mi ﬁerbe roșul.
Orb, acum văd doar cu inima
și pensula alunecă ușor,
pictează un sărut.

Portret

Și-s negri.
Și plânge-un cărbune cu lacrimi de verde,
căci negrul lor e cel dorit: e haosul, dar e și marea.
Și sunt misterioși ca o șoaptă de iubire
ce se scurge printre ele, așa de dulci și iubitoare.
Și-s roșii.
Și suferă rubinul și sângele se-ncruntă, căci
acum par fără viață pe lângă roșul lor ce
suﬂetul alină.
Și plâng castanele, și-și pierd culoarea-n fața lui,
atins doar de un pieptăne ce face-n ciudă suﬂetului meu.
Și-s invidios pe nemurirea stelelor care te pot
privi la inﬁnit, dar timpul nu contează.
Căci totul piere-atunci când te sărut.
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Vină
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Ce rece e trupul blocului în miez de noapte
Cum de pot locui înăuntru?
Într-o bucată de ciment scufundată în ceață și „noncolorată” cu întuneric.
Întunericul e de vină, nu?
Pentru ce?

Pentru frig. Întunericul ce îți alungă până și umbra
și te lasă singur în ghearele destinului.
Cantitatea de endorﬁnă îți scade și rămâi atârnat de un ﬁr
de lumină rece
de la Luna care nu face altceva decât să te transforme
într-un Sisif ce-odată ajuns în vârful ﬁrișorului este cuprins de frică.
Și-mi spui banal: E vina întunericului.

Noi suntem de vină. Noi îi dăm putere. Umbra fuge de noi pentru că ne e frică.
Întunericul doar ne arată adevăratul nostru chip.
Oare putem rezista fără să facem rău când nu ne vede nimeni?
E greu
așa cum ﬁerul cald se simte mai ușor pe gheață și
lumina se vede mai ușor în întuneric. Câtă vină...
Întâi apare o ﬁsură pe centru din care se scurge-argint.
Rana-i acoperită de-o mână, dar cealaltă o dă la o parte.
Dintr-o alee se desprind două și
blocul la fel și ceața și „nonlumina” și eu.
Pe două-alei identice care se depărtează,
două oglinzi se privesc lipsite de simț
și-o umbră încearcă să le țină aproape,
dar se rupe.

grafica: Amalia Serea,
Claudiu Cercel,
Valentin Figher
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Marinela Roibu

DEBUT

Marinela Roibu, elevă în clasa a X-a E, scrie poezii
încă din anii de gimnaziu, publicând versuri în revista
școlii “Duiliu Zamfirescu”.
Debutul în Revista Noastră stă sub semnul viziunii
romantice, îmbinând tonul pesimist cu melancolia specific
adolescentină.

Sub lună

Privesc un cer senin și-o lună atât de clară,
Dar mă cuprinde-o deznădejde rece și lugubră
Mă prăbușesc ușor în vid și-aștept trecutul;
Priveliști de moarte mă-nconjoară.
În ochii Lui zace un albastru greu;
Totul cade adânc în piept și tot m-apasă.
Pe El noaptea nu-l atinge
Căci locuiește-n vârful minții mele.

Mă resemnez tăcută, golită de sânge și de duh.
Îmbrățișez o umbră în lumina insomniei,
Așteptând o zi cu soare să-mi surâdă...
De n-aș mai îngheța sub luna mută.

Negru

Mi-e negru gândul despre lume
Căci n-o cunosc nici pe un sfert.
Mi-e negru gândul despre tine
Căci te cunosc atât de bine.

Mi-e negru suﬂetul în mine
Aștept sa ﬁu copil, lumină.
Mi-e negru suﬂetul în trup
Aștept sub soare să surâd.

Mi-e negru totul în odaie
Unde ești, tu, Sﬁnte Soare?
Mi-e negru totul din privire
Inima-mi dă-n isprăvire.

Te voi aștepta...

Te voi aștepta în locul în care copaci nu-s,
acolo unde nici Dumnezeu nu mă poate aﬂa.
Te voi aștepta pe drumul pe care soare nu-i,
acolo unde nu mă mai pot trezi.
Te voi aștepta privind cerul pe care stele nu-s
acolo unde pot înțelege întunericul din mine.
Te voi aștepta lângă cimitirul din grădină,
acolo unde îmi beau ceaiul de veacuri.
Te voi aștepta visând la margarete negre,
acolo unde ghioceii nu cresc decât iarna.
Te voi aștepta la tâmplele Pământului,
acolo unde până și zeii se înclină.
Te voi aștepta pe malul speranței,
acolo unde valurile mă strivesc.
Te voi aștepta la capătul lumii,
acolo unde aproape ai ajuns.
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Cazan Rebeca

DEBUT

Cazan Rebeca este elevă în clasa a X-a E.
Poeziile cu care debutează au un laitmotiv comun, EA.
Prezența umană care domină copilăria multora dintre
noi are pentru Rebeca o semnificație aparte.
EA nu mai este întruchiparea blândeții, ci simbolul efemerității umane, care persistă în amintirea
unui adolescent sensibil.

Spectacolul

EA se afundă-n întunericul plăpând.
Făclii roșii alunecă-n nocturn.
Balerinele fac piruete.
Satirice în odaia pierdută.
EA oftează...
Moartea e sub tâmple,
Perle de sudoare îi acoperă chipul,
Păianjenii alunecă spre interior;
Țes molcom așternuturi,
Pânze de margarete și memorii;
Se unesc și împânzesc totul.

Aplauzele

Timpul sterp țipă după al său loc;
EA e moartă!
Pământul o presează,
Bălți de noroi sunt sub
EA e milă...
Margaretele sunt scuipate de prezent,
EA e lut.
Oamenii o uită.

După cortină

Te plimbi în labirint
Printre urmele EI.
Te pierzi în întuneric
Prezentul te înghite.
Îți amorțește gândurile
EA tremură,
Îi e frică.
E doar trecutul
O cere...
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Bogdan Vișan, elev în clasa a X-a E, scrie
poezii care par a contrasta cu temperamentul său
sensibil, demonstrând continua căutare de sine.
Nu mă uita/printre zâmbete pictate cu culori mute / ce se șterg doar lovite de ploi cuvântătoare sunt doar câteva dintre versurile care
trădează viziunea plină de emoție a unui poet în
devenire.

Bogdan Vișan

Adiere de iubire

Copacul și-a plecat crengile boltite
pentru a atinge ﬁrele de iarbă
născute din pământul ﬁerbinte
atras de ﬁre din lumina oarbă.
Păsări cântă la vioara aripilor frânte,
frânte de foc mistuitor ce se pornește
pentru a reda batăile pierdute
uneia ce abia mai ciripește.
Trandaﬁri sângerii dezbracă ale lor petale
ce se leagănă pe-a vântului dulce adiere
și-ncet prind forme letale
și miros de mângâiere.

Transformare

Gândurile se-ncrucișează-n juru-mi
și mă seacă, mă lasă costeliv
în a lor palmă și-apoi suﬂă
din plămânii ca doi sori
fericire, tristețe, agonie
amestecate și-mprăștiate.
Și mă-mprăștii și eu în particule
și m-amestec cu culorile singure
ce năpădeau totul.
Și picură ﬁrmituri din mine
se adună, mă adun.
Și ochii, totul să vadă-ncearcă
și parcă survolez deasupra-i
privind rădăcina ﬁrului de iarbă
și zâmbetul vântului placid
și mă deschid
și altu-i totul.
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Zâmbete, frunze, culoare

Nu mă uita
printre zâmbete pictate cu culori mute
ce se șterg doar lovite de ploi cuvântătoare,
printre frunze maronii ce uscate stau multe
vrând să urce pe ﬁre ﬁne din soare,
printr-ale cerului secat nuanțe surde
ce aproape nu mai au nicio culoare.

Nu mă uita
Pentru că nu mă voi opri
pânâ nu aduc pe șevalete zâmbete,
până nu înalț frunzele căzute,
până nu le vorbesc culorilor frânte.

Nu mă uita
printre picăturile goale de ploaie
ce se varsă spălând a fețelor durere,
printre străzi împânzite de tăceri neliniștitoare
unde doar vântul aruncă cuvinte grele,
printre paginile unei scrisori amare.

Nu mă uita
pentru că nu mă voi opri
până ce nu mă uit eu.
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Bianca Vrânceanu
Vis de vară

Dormeam pe malul suﬂetului tău,
atinsă de briza unui vis
ce mi s-a ascuns în ureche,
ca o șoaptă mută,
mușcată de liniște.
Respiram tot mai greu,
așteptam să te-ntorci,
cu o corabie de hârtie,
din oceanul de negură
unde ne-am pierdut iubirea.
Speram s-o găsești,
sub epave de stele,
murdară de secrete
și să mi-o arunci din ape
ca pe-un ciob de scoică.
Voiam așa mult să o-mprăștii
printre valuri de fum,
pe malul suﬂetului tău.

CONFIRMĂRI

Alienare

Ți-am strecurat
de dimineață,
în cafea,
un ultim sărut,
clocotit de vervă,
înainte să mă înec
sub zațul licorii
cu dulcele gust
de adio.
Ai simțit aroma otrăvii?

Evadare

În jurul meu
se învârt stoluri de păcate,
levitează fugar
și cu un tril stins
mă cheamă la tine.
Aș vrea să zbor,
să apuc cerul
de-o aripă,
să uit de tine
și de tot.
În jurul meu
se învârt stoluri de păcate,
iar eu devorez lacom
libertatea.
grafica: Teodora Serghi,
Elena Rădulescu
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CONFIRMĂRI
Luna

Alexandra Chipăilă

M-am gândit odată
să desenez cu cenușă
umbra umbrei mele
la lumina sângerie
a unui halo,
un fel de ecou,
al luminii,
al singurului astru ceresc
care se mai interesează din când în când
de acești îndrăgostiți
pierduți de altfel,
într-un anotimp ﬁnal.

Piersică de iunie

Alint de piersică dulce
Pe buzele trandaﬁrii
Încă mă întreb când ai să mai vii
Izbăvit, te vei închina la cruce.

Sub culorile unui apus divin,
Mă topește privirea-ți îngerească
În brațele tale mă simt acasă
Însă noi într-o utopie trăim.

Hibernare

obrajii
gâtul
umărul și pumnul
au fost martorii muți
la cum bate vântul în iarna iernii
ploua de frică
ploua de fulgi
și clar-obscurul geamurilor,
mă împiedica să sufăr odată cu bujorul din
grădină
că nu sunt vie pâna în mai.
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grafica: Mara Roberta Voinea,
Alexandra Negulescu, Ioana Ștefan
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Corabia viselor

CONFIRMĂRI

Îți văd silueta într-o ceață umbrită
și nu pot să-mi dau seama dacă vii spre mine
sau pleci grăbită,
tu, înﬁorătoare fericire,
mi-ai construit în suﬂet iubire,
ai încercat să mă înveți cum să ﬁu iubită
credeam că nu vei mai ﬁ a mea,
că vom călători împreună peste oceane înghețate de noiembrie târziu,
că-mi vei picta pe gene fulgi puri
și mă vei transforma în ce n-am vrut niciodată să ﬁu:
rece.
Însă el s-a pogorât din înaltul cerului
și avea soarele în păr și în ochi azurul,
doar cu o atingere mi-a topit suﬂetul, a dezghețat oceanul
s-a făcut primăvară senină
și acum viața mi-e plină
Univers nedrept
de el.
Sunt trează într-un univers beat
văd tot ce pe alții nu i-a interesat.
Plâng cu lacrimi de sânge,
când suﬂetu-mi fuge,
către expediții miraculoase,
în cercuri vicioase...
și mă zbat între realitate și minciună
mai găsesc răspunsuri
doar privind spre lună:
în melancoliedulce acalmie.

Labirintul

Sunt într-un proces perpetuu de disoluție a eului meu
căci mă simt captivă în labirintul propriului suﬂet
pe care eu l-am creat
și din care
încă nu am scăpat.
Arunc o ﬂoare
în sus, către cer
și mă închin, păgână
pentru suﬂetul meu greu,
din care a mai rămas doar o fărâmă
și care acum se zbate
între dragoste și tine.
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CONFIRMĂRI

Ica Dumbravă

Sintaxă modernă și sentimentală

Mereu am avut nevoie de sintaxă
să exprim sentimentele pe care le am
când vorbesc despre tine folosind
complemente.

Te-am învățat să scrii și te-am traversat strada,
dar tradiționalul direct
a devenit predicativ al obiectului.
Așa că mai bine spune-mi cu un predicativ suplimentar:
Cum ai venit cu bluza ruptă spre mine?
Nu ți-a fost frică de impactul pe care
Un nume predicativ ca: „ești frumoasă”
l-ar putea avea asupra mea?

Suplimentar, ai putea să adaugi puțină ortograﬁe.
În scrisoarea de ieri mi-ai zis legat că ți-a plăcut vocea mea.
Cum vrei să „ția”-mintesc
Că ortograﬁa nu e ceva suplimentar?

Toamnă

Vreau să plece primăvara. Vino,
toamnă, nesfârșită. Vreau mai repede să-ți cânt,
în parfum de levănțică
suﬂetul să ți-l încânt.

Dragostea mi-e-n colț de lume. Vino,
dragă toamnă, înapoi. Vreau să-ți ﬁe veșnicia
dragostei nemărginite,
Ploaie peste amândoi.

Toamnă veșnică să ﬁe,
Vreau să plece primăvara. Vino,
dragoste nemărginită, să-ți găsim umbra,
Chitara.
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grafica: Șerban Timofte
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CONFIRMĂRI
Ceasul luminii

Vreau să-nvârt lumea așa încât
Tâmplele ei să mă atingă pe pleoape
Până când
Întunericul meu se va face lumină.

Bujori

Dă-mi un buchet de bujori,
și-am să-ți cânt o-ntreagă primăvară,
despre noi, despre timp, despre ﬂori,
despre-un om singur cu o chitară.

Dă-mi un bujor din buchetul de seară,
vreau să fac pat de îngeri pentru amândoi.
Și să-ți cânt despre primăvară.
O să-ți cânt despre ea, despre noi.

Ceasul lumii s-a stricat
Încât
Ora exactă e la polul opus
Al inimii mele.

Vino, lumină, adu-mi ceasul tău
Până când ceasul meu va ﬁ reparat
Încât
Să simt bătaia ta aspră pe pleoape.

Strigăt

Am strigat zile întregi necontenit
crezând că veșnicia e visarea nesfârșită,
în care inima mea, oricât ar ﬁ de adormită,
te-ar putea chema, iar Tu să răspunzi.

Strig din somn ziua și noaptea
sperând că o picătură de lacrimă arsă
ar putea ﬁ unei nemărginiri casă,
dar strălucirea e prea mare
ca să o cuprind.
Așa că vreau să mă trezesc din somn,
iar inima mea plină de trezvie să strige
spre lumina nesfârșită pe care vreau s-o prefac în lacrimă.
Doamne, eu te strig neștiutor ca Iona.
Doar că vreau să mă lași să plâng
singur,
închis în pește.
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Ioan Militaru
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Carte cu vară, topitură de aur
a adolescenței și fascinație
mediteraneeană

Bianca TĂNASE

INVITAȚIE LA LECTURĂ

Am terminat, nici nu mai știu a câta oară, „Pălăriile de pai” de Margarita Liberakis. Mi se zbate
inima în piept, cu înfiorări precipitate de fragile aripi
de fluture și nu pot să respir cum s-ar cuveni. Este
într-adevăr, o carte plină de soare, cum scrie și pe copertă. Te simți de parcă ai fi înghițit o caisă întreagă,
cu totul; cu tot cu sâmbure și puf și căldură ei molatică,
cu întreaga ființă a astrului renglot în profilul fructului
mușcat sau dat în două. La mijloc, sâmburele pare un
al treilea ochi de culoarea cafelei cu lapte și te întrebi:
unde au dispărut ceilalți doi. Am o carte în bibliotecă,
cu aceeași copertă de carton și legătură ca „Pălăriile
de pai”, dar mai subțire: „Al treilea ochi al lui Șiva”.
Și am citit undeva că în hindi Șiva - scris cu h englezesc: Shiva - înseamnă mătase sau mătăsos, de aici mi
se repede gândul înapoi la caise. Sunt ele mătăsoase,
dar nu are a face. Deși par suficient de luxoase și
grafica: Iulia Stanca
oriental rotunde cât să fie cărate în caravane pe Drumul Mătăsii. Parcă vezi mâna smeadă - măsliniul e
doar o impresie - cuprinzând calda, senzuala rotunjime a fructului, precum carnea unei femei mediteraneene,
mușcând - giuvaer de arame - iar sâmburele castaniu
în armonie cu mâna.
Tot scriind s-a diluat vraja. Parcă am înmuiat
pensula udă în culoare, să zugrăvesc și lumii o idee
din farmecul „Pălăriilor de pai”. Și tot îmi vine să scriu
„pai” cu „P” mare. Și tot zugrăvind pentru lume, am
dizolvat de la mine esența miraculoasei stări. Dă-mi,
lume, înapoi „Pălăriile”! Dă-mi, că nu le meriți!
Dar nu mi le dă. O să se întoarcă ele, cum se
întorc o vreme toate lucrurile de genul ăsta, iar apoi
vor dispărea în zarea lichidă. Și nu le voi mai găsi.
Este oare sau a fost acel ceva numit
adolescență? Care deja a trecut. Vine și pleacă și îți
umple pieptul de plâns și fericire. Neliniștea fericirii.
Asta e cartea care mă face cea mai fericită, îmi simt
pe piele după ce o citesc o crustă albă de sare. Zici că
au plâns și mi s-au uscat la soarele ei lacrimile, sau am
asudat citind-o. Ori am fost eu însuși solul acela atât
de exotic al Atticei, pământ de rozacee, brăzdat de fâșii
de sare.
Bine că am cincisprezece ani. Încă mai am
vreo două veri, cel mult așa. Cu „Pălăriile de pai”. Pe
ele o să le pierd primele, nu pe Teodoreanu, cum o să
pierd și soarele din mine. Însorită ca o portocală mă
simt acum, o portocală cu gust de caise cu sare.
Anii aceștia închiși în secunde, esența unei
jumătăți de deceniu compresată în clipe vreau să o păstrez. La lumina vechiului meu suflet nou, suflet tânăr
de tânără, vreau să picur într-o sticluță uleiul parfumat
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grafica: Răzvan Tatu
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al acestor ani, ca peste vârste să mi-l torn pe piele și
să-l masez cu mișcări circulare până se va absorbi...
zâmbet strâmb ce l-am pierdut undeva între o carte, o
vârstă, un fruct și un suflet cu ferestre în casa bunicilor...
Simt că toată adolescența mea o trăiesc în astfel de clipe, distilată și concentrată toată în câteva secunde ce nu se pot îmbutelia. În rest, parcă nu sunt
tânără, nu trăiesc cum trăiesc acum, căci la mine a trăi
înseamnă nu a fi ancorat în prezent, ci a resimți cu tulburătoare sensibilitate lecturile care te-au crescut. În
rest e gri.
E un întreg miriapod cu corp deschis în evantai, dar nu-mbrăcat în griuri colorate, ci în pasteluripraf. E monoton. Este comun. Dar pieptul mă doare,
neînvățat cu atât soare deodată, și ostenit de scurta fericire. Vreau și eu o pălărie de Pai, să culeg în ea aceste
amintiri senine, această greutate a trupului, a fructului
de dulce și de căldură. Ca o smochină prea plin coaptă,
fără să fi crescut. Aștept să pleznească pielița neagră

grafica: Sorana Staicu
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o secundă mai mult sub pleoape strălucirea toridă a visului mediteraneean, să simt în gură uscăciunea seacă
a verii, chemarea anotimpurilor ce-și cer zeciuiala în
ființa mea, iar în piept fluturi, valuri, momente ce se
zbat.
Așteptați-mă, Pălăriile mele, să mă așez în spatele vostru și să vă privesc, cu panglicile voastre fluturând în vânt, mergând să se contopească în topitura
de aur a sufletului unei vârste, acolo, la marginea diluată a orizontului cerului din Attica!
Cu buzele pe cotorul vostru, arse, am să
șoptesc, întâia oară, cu suflare de vară vieții:
„Te iubesc!”

grafica: Drăgan Tudor

și să se brăzdeze de vinișoare roșii, roșii, roșii ca amurgul unei vârste doar întrezărite prin vis... Nu am gustat
niciodată smochine coapte.
Mi-e viața toată concentrată în strălucirea unor
clipe, lăsând deșarte restul de momente. Și nu regret,
deși nu pot să zic că nu îmi pare o idee rea. Dar nu regret. În astfel de momente zic „Doamne, c-am trăit.”
Unii traversează o viață și nu găsesc la alții secunde
cum am eu din belșug.
Și chiar de nu mi le-amintesc, nici măcar prin
ceața presupunerii, știu că au fost acolo și m-au umplut
de soare, că m-au umplut de vară aceste veri trăite din
lectură, mai rar de printre vise. Și-mi e acum de-ajuns
să știu că pot să zic: „Vezi Doamne, am trăit!”
O să regăsesc cândva aceste esențe de vară,
aceste crâmpeie pure de mine și, în căutarea amintirii
lor, îmi voi colinda viața.
Cred, Doamne, și mărturisesc întâia oară că Tu
exiști, pentru că eu visez și-mi amintesc, că pentru câteva clipe pe an trăiesc. Atât îmi e de-ajuns, și-Ți
mulțumesc.
Tot ce îmi pot dori e să regăsesc peste vârste
„Pălăriile de Pai” cu același suflet, și să păstrez măcar
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prof. Janet Popoiu

Statuia comandorului de Varujan Vosganian
sau despre o generație care nu a învățat lecția libertății

Motto
„Libertatea nu constă în faptul că oamenii pot face tot ce doresc, ci în faptul că ei nu
trebuie să facă ce nu doresc.”
Jean Jacques Rousseau

INVITAȚIE LA LECTURĂ

Statuia comandorului, volumul de nuvele
semnat de scriitorul Varujan Vosganian și publicat la
Editura Polirom, este la a doua ediție. Prima ediție a
apărut în anii ‘90, dar nu s-a bucurat de o bună promovare, de aceea a trecut oarecum
neobservată. În „Cuvânt înainte”, autorul însuși mărturisește că cele patru
nuvele au fost scrise între toamna lui
1986 și primăvara lui 1988. Pe
atunci, era un tânăr de nici 30 de ani,
absolvent al Academiei de Studii
Economice din București. „Ziua
țineam evidențele pentru țevi,
rulmenți și curele trapezoidale pentru
fabricile de bere, iar seara scriam,
după ce închideam cu grijă ferestrele,
pentru ca țăcănitul mașinii de scris,
pentru care nu aveam autorizație de
la miliție, să nu se audă”. Deși scriitorul Mircea Ciobanu, care era și redactor la Editura Cartea Românească,
îi citește manuscrisul, nuvelele nu vor
fi publicate din cauza cenzurii comuniste, așteptând vremuri mai bune
care se vor ivi după 1989. Tot potrivit
scriitorului, volumul Statuia comandorului este „o
mărturie a lucrurilor așa cum au fost” – așadar, o
carte care să conserve acele vremuri cumplite, în ideea
în care oamenii ar fi trăit din nou liberi.
Într-o întâlnire cu cititorii, Varujan Vosganian
afirma că „e o mare diferență între trecut și memorie:
trecutul e ceea ce lași în urmă, o cronologie, dar memoria e ceea ce iei cu tine din trecut, ceea ce asumi și
înțelegi. Un popor care nu are decât trecut, și nu memorie, n-o să aibă nici viitor”. Plecând de la aceste
mărturisiri, putem spune că personajele lui Vosganian
din aceste nuvele, deși sunt oameni obișnuiți: vânzători, muncitori, țărani, intelectuali, stau sub teroarea
vremurilor cumplite pe care le trăiesc într-un spațiu
concentraționar descris în toată hidoșenia lui.
Cele patru nuvele au titluri antifrază care își
dezvăluie adevărata intenție abia spre finalul
narațiunii, evidentă fiind funcția persuasivă, de atragere a publicului cititor, și nu de a desemna subiectul:
Statuia comandorului, Cercul de aramă, Surâsul Jocondei, Cercurile lui Arhimede.
În nuvela care deschide volumul, Statuia comandorului, suntem în plin absurd; procedeele și re-
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sursele declanșării lui sunt cele consacrate: deruta cititorului, înșelarea așteptărilor, limbajul, personajele
care duc un trai anost. Cei doi vânzători, Matias – gânditorul, ceva mai în vârstă, își administrează șocuri
electrice, ca să se obișnuiască cu tortura în cazul în care va fi prins, iar
noaptea fură statui. Colegul său mai
tânăr pare să nu înțeleagă ce se întâmplă și, de teamă, freacă obsesiv
fileturile pe care oricum nu le cumpără nimeni. Amândoi folosesc o cârâitoare pentru a speria o femeie din
blocul vecin care încearcă, de câteva
ori pe zi, să se sinucidă. Limbajul
este aluziv, cu subtilități de neînțeles
pentru generațiile de astăzi: „Sunt
șocuri electrice. Iată ceva cu care un
gânditor trebuie să se obișnuiască.
Pentru a fi stăpân întotdeauna pe
gândurile tale.1” În perioada comunistă, limbajul codat, discursul subversiv au fost o modalitate de
comunicare uneori contorsionată, alteori încărcată de umor, dar, în egală
măsură, au reprezentat și o formă de
rezistență și de manifestare a libertății, așa cum fac și
personajele lui Vosganian.
Cercul de aramă surprinde condițiile inumane
în care muncesc descărcătorii de reziduuri aduse cu
vagoanele de la combinat. Munții de zgură, sub care
mulți și-au găsit sfârșitul, proiectează un peisaj dezolant: „În cercul ăsta suntem închiși ca niște șoareci”
– spune Axente, unul dintre muncitori. Într-un mediu
ca acesta, deși uneori apar explozii de furie cu porniri
criminale, oamenii nu își pierd umanitatea. Axente, cel
mai în vârstă dintre ei, adună laptele pe care îl primesc,
fiindcă lucrează într-un mediu toxic, și îl împarte fiecăruia, punând o cană în plus în sticla lui Haralamb
pentru soția lui însărcinată în 8 luni. Îi explică apoi
celui nou-venit că el, nefiind însurat, va lua lapte o
dată la 3 zile, ca să primească mai mult cei cu copii.
Nuvela e, de asemenea, o metaforă a unui spațiu
concentraționar, o metaforă a unui lagăr de exterminare, așa cum era România comunistă. Iată ce îi spune
Axente tânărului: „- Ești pre tânăr ca să știi ce e disperarea. Dar închipuiește-ți că duci o viață fără scăpare. Ca asta a noastră. Și într-o zi simți că nu mai
poți. Ce te faci atunci?”2
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îngrijit de o femeie de moravuri
ușoare,
Suzi,
atunci
când
înnebunește. Nu lipsesc nici aici scenele absurde, una dintre ele fiind plasată chiar în incipitul narațiunii: un
bărbat moare în stradă, o femeie acoperă fața mortului cu un ziar pe care
îl ia din mâna unui tânăr, iar acesta
se apleacă deasupra mortului ca să
încheie de citit articolul pe care îl începuse.
Umorul și hazul de necaz,
două constante care au salvat poporul român de a cădea în deznădejde
în perioada comunistă, înseninează
adesea atmosfera apăsătoare și ne reamintesc că, în
anii tăcerii, râsul a fost o formă de frondă: „- Cine a
mai văzut soarele la față: Mata l-ai văzut?
- Nu l-am văzut, da pe undeva trebuie să fie...
- O fi la primărie, mormăi Bîrligea”3
Deși multă vreme a fost ceea ce numim literatură de sertar, volumul Statuia comandorului este un
document al memoriei colective, o radiografie crudă
a totalitarismului care distruge destine. Personajele din
cele patru nuvele, chiar dacă sunt muncitori, țărani sau
intelectuali, sunt acele spirite libere care s-au opus așa
cum s-au priceput unui regim opresiv, dar peste care a
trecut la fel de dureros tăvălugul istoriei.
1. V. Vosganian, Statuia comandorului, Editura Polirom, Iași,
2018, p. 13
2. Idem, p. 64

3. idem, p. 77

foto: Roxana Neagu
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O nuvelă cu adevărat
moromețiană este Surâsul Jocondei.
Personajul este un țăran, un fel de
Moromete de după colectivizare,
care trece prin momente dramatice.
Bîrligea, așa se numește personajul,
așteaptă, ca mulți alții din sat, să vină
mașina cu pâine de la oraș. Țăranii
nu mai au pământ, fiindcă fusese trecut în proprietatea statului, nu mai au
grâu din care să-și facă pâine, așa că
așteaptă resemnați să vină mașina cu
pâinea aceea neagră - zgură, care nu
ajungea niciodată pentru toată lumea.
Oamenii se așază la coadă și un
funcționar din primărie le scrie pe spate cu creta un
număr de ordine, ca la deținuți (România, în fapt, era
un mare lagăr, lagărul comunist). Bîrligea refuză să fie
însemnat ca vitele, dar, gândindu-se că nu va avea ce
să pună pe masă copiilor, se întoarce și așteptă, cu fălcile încleștate, ca Bartolomeu să-i scrie numărul pe
suman. Scena aceasta, ca și următoarea, dezvăluie
fețele hidoase ale comunismului. Narațiunea nu prezintă o poziție fermă a personajului față de politica festivistă a Partidului Comunist, dar, subversiv, se
manifestă ca o formă de disidență, de libertate, de subminare din interior a sistemului. Cu adevărat memorabilă devine, din această perspectivă, scena tăierii
vacii. Bîrligea decide să o taie pe Joconda, vita din bătătură, fiindcă nu mai are ce să-i dea de mâncare. Cum
era interzis să tai vite fără știrea stăpânirii, țăranul apelează la o strategie care să-l pună la adăpost (ar fi fost
trimis la închisoare dacă s-ar fi descoperit că și-a tăiat
vita din ogradă). Își cheamă prietenii la o petrecere cu
multă băutură, fac gălăgie, cântă, chiuie ca să nu se
audă ce se petrecea în grajd. Apoi, dă anunț în ziar că
a pierdut vaca și scapă astfel de pedeapsă. Scena poate
părea hazlie dacă nu înțelegem drama prin care trece
familia lui Bîrligea nevoită să raționalizeze mâncarea
ca să poată ieși din iarnă aceea cumplită. Păstrând
proporțiile, scena seamănă cu tăierea salcâmului din
romanul Moromeții al lui Marin Preda. Întrebarea
Catrinei: „- Ilie, așa de rău am ajuns?!” O putem
vedea și în ochii plini de lacrimi ai nevestei lui
Bîrligea. Comunismul i-a adus pe oameni la sapă de
lemn. Țăranii trebuie să dea cote la stat, inclusiv lapte,
ouă, iar cine refuză este pedepsit. Acest dialog la
distanță Preda – Vosganian este sesizabil și în alte nuclee narative: cârciuma lui Satală vs. Poiana lui Iocan.
Ultima nuvelă, Cercurile lui Arhimede,
schimbă registrul, căci personajul nu mai este un individ comun, ci un om de geniu. Emanoil, un profesor
care face naveta într-un sat din Valea Jiului, la 10 km
de calea ferată, fost șef de promoție, trăiește într-o cameră închiriată plină cu cărți, în tovărășia motanului
Mefisto. Ceea ce își dorește Emanoil este să
demonstreze, prin calcule matematice, că Dumnezeu
există. Personajul face parte din familia inadaptaților,
a oamenilor superiori pe care societatea îi judecă cu
măsuri mici, dar care își păstrează libertatea interioară,
căci mintea nu poate fi îngrădită. În fond, Emanoil e
un personaj dostoievskian, un Karamazov, care va fi
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Nemângâiatul

file de roman - autor: Clasa a XI-a E

Folosind tehnicile speciﬁce Atelierului de scriere, am realizat, cu ajutorul clasei a XI-a E, un nou proiect
de roman care, printr-un protagonist foarte interesant, prin destinul său nefericit și prin visul său atât de
simplu, dar atât de imposibil de atins, rezistă unei lecturi chiar exigente, zicem noi.
Propunător: prof. Daniela Plăiașu

Martie 1992
Este târziu, miezul nopții.
Încă o caută. Peste tot, chiar și printre cele mai
întunecate colțuri ale Londrei. Mai ales acolo. E disperat să o găsească și acest fapt se poate citi ușor pe
fruntea sa transpirată, pe ochii săi bulbucați, atenți la
orice mic detaliu, arătând de parcă i-ar ieși din cap, pe
obrajii vineți. Poartă la braț un tablou aproape șters ale
cărui ultime culori rămase se amestecă în goana sa nebună după ea - muza lui - care îl va ajuta să dea naștere
următoarei capodopere.
Nu o cunoștea, cel puțin nu încă. William nu
știa mai nimic nici măcar despre tabloul pe care-l visa,
pe care și-l dorea cu atâta ardoare. El era un simplu
pictor, tânăr și nonconformist. Iubea misterul și
deseori îl vâna, ceea ce făcea și acum, pe străzile londoneze, fără traseu, fără destinație, punctul de plecare
fiind undeva în urmă. Undeva departe.
Timpul trecea, marele oraș devenind din ce în
ce mai liniștit. Oamenii, restul oamenilor, dormeau de
mult sau visau cu ochii deschiși, ațintiți spre tavan.
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Aerul devenea tot mai rece și mai insuportabil.
Liniștea urbană, ciudată și nefirească era uneori întreruptă de lătratul rătăcit al unui câine sau de claxonul
vreunei mașini. Ceasul ticăie acum spre ora 3 noaptea.
Un gând îi traversează mintea, îi spune că totul
e în zadar, că e târziu, că e o nebunie, că ar fi mai bine
să se întoarcă acasă. Nu. William are un șevalet, un
scop și minimul de speranță. Nu poate și nu vrea să
renunțe. Nu acum, când a căutat-o atâta. Nu acum,
când simte că e atât de aproape de ea.
Înaintează hipnotizat. E nebun și știe asta. E
nebun să o vadă, să o cunoască, să o aibă numai pentru
el. Ceva îl atrage ca un magnet într-o direcție nedefinită. Silueta unei femei?
Însă totul devine negru.

Martie 1995
Boala lui William Rhodan încă le dădea de cap
medicilor. Total inexplicabilă, spuneau unii, pe când
alții se mulțumeau să-l numească nebun, un om cu
probleme. De-a lungul anilor, acesta s-a izolat în casă,
refuzând orice contact cu lumea exterioară căminului
său amenajat în stilul anilor ‘90. Mobila prăfuită, deschisă la culoare ocupa jumătate din spațiul oferit de
micuța garsonieră, în cealaltă jumătate făcându-și veacul un fotoliu vechi ce se asorta cu covorul și micul
său atelier de pictură. Tapetul înflorat îmbrățișa pereții,
în pofida faptului că bucăți mari se dezlipeau din el.
Undeva, într-un alt colț, era o comodă albă cu ornamente aurii deasupra: un ceas ce ticăia în neant și câteva bibelouri.
În atelierul improvizat erau veșnicele pensule
și culori. Picturile, în schimb, erau straniu de diferite
de cele vechi, care atrăgeau sute de privitori curioși la
expoziții. Acum, erau simple caricaturi, pete de culoare ce nu-și găseau locul. Însă asta simțea Will. Nu
își găsea nici el locul în acel amalgam de emoții, culori
și întrebări fără răspuns.
Singurul om cu care își împărțea noua
existență era un asistent social ce venea o dată la două
zile să se asigure că are mâncare și că-și ia pastilele de
durere de cap, numărând întotdeauna comprimatele de
pe fiecare tabletă și notând observații într-o agendă vizibil veche și probabil mai plictisitoare decât meseria
sa. William nu-și lua, de fapt, niciodată pastilele. Și
asistentul știa asta.
- Într-o zi o să mori din cauza durerilor! îi repeta el.
Însă pictorului nu-i păsa.
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- Din cauza sau datorită? Îi răspundea mereu.
Într-o zi, însă, avea să-i dea o veste care urma
să îi schimbe radical viața.
- Am înțeles că de acum vei avea un vizitator
în plus, i-a spus, în timp ce-i îndesa niște legume în
frigider.
Pictorul nu-l privea. Analiza atent o pensulă,
parcă numărându-i firele.
- Nu-mi pasă, afirmă într-un final. Spune-mi
doar numele.
- Sam.
La auzul acelui nume, pe cât de străin, pe atât
de cunoscut, Will își scapă pensula, iar privirea îi rămâne ațintită asupra asistentului său. Teama sa de a
cunoaște noi oameni îl strânse și îl ghemuise în fotoliu.
Cu greu accepta pe cineva în preajma sa. Tremura din
toate încheieturile.
Albert s-a întors și și-a dat seama cât de neputincios era în fața crizei pictorului. Și-a dres glasul, cu
o ultimă speranță că Will își simula starea, cum făcea
de obicei când voia sa fie lăsat singur. Însă, acum era
diferit. Bărbatul din fața lui tremura din ce în ce mai
tare, în timp ce pensula se rostogolea pierdută pe
podea.
- Haide, Will, termină cu prostiile, i-a spus el
cu vocea tremurândă. Dar nimic nu se schimbase.
Dimpotrivă, starea tânărului artist se agrava. Ce să
fac? Ce să fac? Trebuie să cer ajutor... continuă el.
Speriat de condiția fizică a lui Will, Albert formează în grabă numărul de la urgențe, iar în scurt
timp, sirena ambulanței se aude în josul străzii.
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Aceasta răsuna asurzitor, în timp ce un motor se oprea
cu greu. Asistentul știa că ambulanța sosise și un oftat
de ușurare îi scăpă în piept. Nu mai era problema lui
de acum. Tropăitul bocancilor paramedicilor vuia pe
scările vechi ale blocului. Situația devenea din ce în
ce mai ușoară pentru Albert, însă starea lui Will se
agrava cu fiecare moment ce se scurgea. Trecuse parcă
o veșnicie până când medicii au apărut în garsonieră.
- Ce ușurare că ați ajuns!
- Cum se simte? întreabă paramedicul respirând greoi.
- A făcut o criză instantanee. A început să tremure puternic, iar ochii i s-au împăienjenit.
Unul dintre paramedici l-a studiat atent pe Will
și a înțeles că era timpul ca pictorul să-și părăsească
garsoniera în schimbul spitalului, cel puțin pentru o
vreme. În scurt timp, Will a fost preluat și i s-au oferit
câteva medicamente pentru a-l calma. Până a ajunge
la ambulanța din fața blocului a cărei sirenă răsuna
zgomotos, ochii roșiatici ai pictorului se închideau,
pleoapele apropiindu-se din ce în ce mai mult, urmând
ca mai apoi să-și piardă cunoștința.
- Will, Will, ești bine? întrebă asistentul care
parcă se simțea vinovat de starea în care bărbatul se
afla. Băiete, va fi bine!
Will nu scotea niciun cuvânt. Ochii îi erau
încleștati, iar pieptul i se umfla încet, semn că tânărul
nu era pierdut. Uneori zâmbea, alteori, sprâncenele i
se arcuiau, probabil pentru că în mintea sa se derulau
imagini ce îl deranjau. Pentru a se convinge că starea
lui Will nu se înrăutățea, paramedicii îl așază pe tânăr
pe un pat special și îi măsoară pulsul, tensiunea, observând ulterior că tânărului îi bătea inima cu putere.
- Trebuie să facem ceva. Nu e normal. Tensiunea e ridicată, iar bătăile inimii sunt peste limita normală. Calmantele se pare că nu i-au fost de ajutor.
Trebuie să ajungem cât mai repede la spital.
Șoferul ambulanței accelerează și pornește în
trombă, făcând slalom printre mașinile ce îi făceau loc
pe străduța îngustă. Timp de câteva minute se așternu
liniștea. Doar respirația celor câteva persoane care
erau prezente în ambulanță se putea auzi. La un moment dat, Will, care își pierduse cunoștința, spune,
parcă zâmbind:
- Sam, Sam, Sam...unde ești? Sam...
- Sam? Cine e Sam? întreabă unul dintre paramedici.
Într-un final, aceștia ajung la spitalul de psihiatrie din oraș. Paramedicii coboară în grabă din
mașină, ducându-l pe Will în unul din marile saloane
ale spitalului. Îl internează, îl conectează la aparate și
câteva ore îl lasă să se odihnească, timp în care calmantele ar putea fi eliminate complet din sânge. Urmează ca mai apoi să i se facă un set complet de
analize, după care este lăsat singur, într-o încăpere întunecată.
Mirosul mult prea cunoscut de medicamente și
dezinfectant pătrunde ușor în nările lui William, inducându-i o stare de greață și disconfort. Deși acesta încă
avea ochii închiși și era doar pe jumătate conștient din
cauza dozei de Valium ce îi fusese administrată cu câteva minute în urmă, știa mult prea bine unde se află.
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William clipește de câteva ori până reușește să își țină
ochii larg deschiși, ațintiți asupra marginii patului. Nu
își amintește cum a ajuns la spital, tot ce știe este că
s-a trezit într-o cameră ce nu e a sa, îmbrăcat într-o pereche de pijamale ce nu îi aparțin.
Bărbatul își smulge perfuziile scâncind de durere și se ridică din așternuturile incomode, balansându-se de pe un picior pe altul. Anxietatea îi
împânzește sufletul, iar gratiile ruginite de la singurul
geam al încăperii îi accentuează acea stare. Îndurerat,
se deplasează până la ușa salonului și, spre surprinderea sa, aceasta nu e încuiată. Intră în holul sumbru al
spitalului și prima sa reacție este aceea de a căuta o
ieșire. Deschide încet prima ușă ce îi atrage atenția și
face câțiva pași înăuntru. Pare o cameră comună, unde
se află mai mulți pacienți.
William i-a recunoscut după pijamalele galbene ale acestora ce erau, de fapt, obligatorii de purtat
pentru a face evadarea mai grea și după faptul că niciunul dintre ei nu are pantofi - toți sunt în șosete sau
desculți. În salon, mai mulți oameni stau cu ochii țintă
la un televizor vechi, însă niciunul nu pare că
urmărește emisiunea. Alții joacă dame, citesc sau se
holbează, pur și simplu, la pereți.
O alarmă asurzitoare pornește brusc și toate
privirile se îndreaptă asupra ușii salonului, pe care
intră câțiva asistenți. Aceștia îl imobilizează pe William și îi administrează ceva ce era, probabil, un sedativ, căci acesta se oprește din a se zbate și adoarme.
William își deschide cu greu ochii, simținduse mai slăbit ca niciodată. Ar fi vrut să țipe, să plângă,
să ceară ajutor și să se întoarcă acasă. Însă, de această
dată, niște curele groase de piele îl țineau legat de patul
său de spital. Ușa camerei se deschide și pătrund două
siluete familiare.
- William, mi-am făcut atâtea griji! Știu că alegerea mea de a te interna în spital nu e pe placul tău,
însă nu am avut de ales, șoptește Albert, asistentul său
social. Cu ocazia asta, vreau să ți-o prezint pe Samantha, ce va avea grijă de tine de acum.
O roșcată se ivește de după trupul masiv al lui
Albert. Privirea sa se oprește țintă asupra lui William
și acesta rămâne în transă pentru câteva secunde, pierdut fiind în ochii verzi și gingași ai femeii din fața sa.
Samantha îi oferă un zâmbet cald, însă Will era deja
pierdut în gândurile sale. Era ea.
Au trecut două zile de când a cunoscut-o pe
Samantha. Două zile de când Will nu a mai închis niciun ochi. Două zile de când Will nu a mai scos niciun
cuvânt. Nu mai are nevoie de nimic. Doar de ea. Și cu
toate că nu se află în preajma lui, o vede peste tot.
Obișnuita lui durere de cap îl vizitează și în această
seară. Se uită la ceasul care este atârnat pe perete: ora
22:47. Aceleași pastile verzi pentru cefaleea sa urmau
să îi fie administrate în curând de o asistentă. Știa că,
dacă le va lua, halucinațiile sale se vor opri, iar Sam
va dispărea o data cu ele. Decide să renunțe la ele. Dar
cum poate face una ca asta? O asistentă putea să intre
în orice secundă pe ușă, iar până când acesta nu avea
sa le înghită, știa prea bine că femeia nu va pleca. Curelele îi țineau brațele și picioarele legate de patul de
spital. Sunt strânse, însă nu atât de tare. Observă totuși
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că își poate mișca o încheietură, însă nimic mai mult.
În plus, nu avea să îl ajute cu nimic.
După câteva momente, ușa se deschide încet,
lumina de pe coridor pătrunzând și în camera lui Will.
Vede silueta unei femei și speră să fie Sam, însă este
doar o asistentă oarecare, ce se îndreaptă spre el cu un
pahar de apa în mână și cu obișnuitele sale pastile
verzi aflate pe o tavă micuță. O analizează din cap
până în picioare. Pare obosită. Când aceasta încearcă
să i le administreze, Will nu se opune, însă nici nu le
înghite. Nu putea să o piardă pe Sam, nu putea, așadar
decide să le ascundă sub limbă. După ce asistenta își
îndeplinește datoria, părăsește camera, însă înainte de
a face acest lucru, se oprește sub tocul ușii și, după ce
îl fixează pe Will cu privirea, zâmbește din colțul gurii
și îi spune:
- Ar trebui să vă odihniți, se face târziu, iar
apoi iese din cameră, închizând ușa cu putere în urma
ei, iar în rezerva de spital era întunericul cel care domnea acum. William scuipă repede pastilele, ca nu
cumva să se dizolve in propria-i salivă și ca Sam să
mai rămână cu el cât mai mult posibil. Fie că erau câteva secunde, îi erau de ajuns, pentru că, numai văzându-i chipul, acesta se simțea în siguranță.
Ora 23:54
Tâmplele îi zvâcneau atât de tare, încât Will nu
mai putea îndura nicio secundă. Închide ochii preț de
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5 minute și o mai vede pe Samantha încă o dată înainte
de a adormi.
A doua zi
Plouă. Picăturile de apă curg cu atâta violență
peste așezările umane din jurul spitalului în care era
internat William încât acesta avea senzația că se va
crea o nouă Atlantidă. Și asta își și imagina. Era convins că nu peste mult timp, când ploaia se va opri, apa
va fi atât de mare încât va urca până la norii ce au provocat ploaia, îi va înghiți și va merge din ce în ce mai
sus, până când va traversa întreaga atmosferă și se va
revărsa în univers, inundându-l și pe el. Era sigur de
acest fapt. Deja își imagina cum toți pacienții, tot personalul spitalului vor pluti într-un ocean ce pare că nu
se termină vreodată. Deja își imagina cum fiecare va
ajunge cu sufletul într-un loc mai bun, undeva unde
nimeni nu îi va judeca, undeva unde nimeni nu o să îi
facă nebuni, undeva unde totul e bine și toată lumea e
la fel. Se gândea cum nu va mai rămâne nimeni pe
acest pământ și va fi singur. Cum va fi înconjurat de
cadavre plutitoare. Nu e ca și cum ar fi avut pe cineva
până acum, dar va fi singur. Acest tablou nu îl deranja
deloc. Ba chiar îl liniștea și îl făcea să se pregătească
pentru ceea ce era ferm convins că va urma. Îi dădea
putere.
Până când își aminti.
Buclele roșii, ochii verzi, parfumul de mosc întotdeauna lăsând o dâră persistentă în urma sa. Buzele
palide, dar apetisante, mersul nesigur, dar drăgălaș,
zâmbetul inocent ce îi dăruia sentimentul de acasă de
fiecare dată când îl vedea.
- Nu e nimic bun în asta… spuse William.
Dacă toți oamenii vor muri... dar toți! Niciunul să nu
fie cruțat! Asta ar însemna că...
Nu apucă să își termine ideea că tresări instantaneu făcând chingile care îl legau de pat să plesnească. Scoase un răcnet asurzitor, înfundat, însă
nimeni nu îl auzi. Țâșni din pat și se îndreptă spre ușa
gigantică ce dădea înspre holul înecăcios, prea luminat
și care mereu mirosea a clor.
- Sam, nu te pot lăsa să mori așa! Tu ești tot ce
am! țipă William și o luă la goană, ignorând toata
zarva provocată tot de el.
În fuga lui demonică îi tot striga numele. Nu
vedea pe nimeni în jur. Era pentru prima dată când
gândul că va rămâne într-adevăr singur îl înfricoșa.
Simțea cum sângele îi zvâcnește în vene, cum aerul
din el nu mai are putere să iasă, cum picioarele îi iau
foc, cum capul îi bubuie. Însă toate acestea nu contau
pentru el. Avea un singur scop, și acela era de a o salva
pe Samantha. Nici el nu știa cum ar fi fost capabil să
facă asta, însă dacă nu se putea face nimic, măcar o
ultimă îmbrățișare. Dacă nu se putea face nimic, măcar
să moară împreună. Să fie el ultimul om care îi admiră
strălucirea pentru ultima dată.
Între timp ploaia se opri, dar William nu observă asta. În fața ochilor lui orașul deja era cufundat
pe jumătate într-un ocean ce părea că înghite tot, inclusiv puterile sale care erau din ce în ce mai slabe.
Simțea cum nu își mai poate mișca picioarele, cum e
din ce în ce mai greu să respire. Acum regreta că nu
învățase să înoate atunci când tatăl său îi propuse asta.
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Dintr-o dată i se înfățișă imaginea tatălui său în fața
ochilor. Un om neobișnuit de înalt, cu umerii extrem
de lați, dar cu trăsături faciale fine și calde, cu buzele
arcuite ce alcătuiau un zâmbet aproape perfect. Îi
vedea până și tatuajul ce, cu toate că era permanent,
părea că nu o să mai dureze mult și se va șterge. Atât
de vechi era. Apoi, își aminti cuvintele tatălui său, dar
și frânturi de imagini: cum îl ajuta la teme, cum mergeau în weekend-uri la pescuit, cum jucau fotbal sau
baseball sau baschet și mereu îl lăsa să câștige, doar
ca să îl vadă cum se bucură. William nu realizase asta
multă vreme. Făceau totul împreună, mai ales de când
mama sa se hotărâse că lumea în care trăia nu mai era
potrivită pentru ea. Will nu era supărat că a decis să îi
părăsească, era mai mult dezamăgit. Dar asta nu conta
acum. Tot ce conta acum era Sam. Tot ce conta acum
era ca ei să fie împreună în timp ce lumea se cufunda.
Tot ce conta acum era...
„Nu ești bun de nimic!”
„Vei ajunge o epavă.”
„Mă dezamăgești pe zi ce trece.”
„Tu nu ești fiul meu. Fiul meu nu ar face niciodată asta!”
„Tu nu te-ai prins că mi-e rușine să ies pe
stradă cu tine? Darămite să mergi cu mine la meci?
Da, exact, mă faci de râs! Dacă aș putea, te-aș da în
secunda următoare la orfelinat. Nici măcar acolo.
S-ar speria până și ăia de tine. Direct în stradă!”
„Nu îmi vine să cred că fiul meu e un psihopat.
Ce va zice lumea de mine și de familia mea?! Nu îmi
pot strica reputația.”
„Va trebui să pleci. Nu te mai pot ține, nu așa.
Îmi pare rău.”
„De fapt, nu îmi pare. Abia așteptam să scap
de tine. Ești un nimic. Nu mă mai interesează soarta
ta.”
„De astăzi nu mai ești fiul meu.”
Toate aceste fraze îi umpleau mintea. La amintirea lor, trupul îi paraliză. Nu mai putea face nicio
mișcare. Se simțea cel mai mic și neputincios om.
Exact cum tatăl său îi spunea întotdeauna. Nici măcar
nu se mai gândea la Sam. Nu era în stare să facă nimic,
decât să privească cum oceanul îl înghite fără milă.
- Tata mereu a avut dreptate în acest timp...
șopti el, lăsându-și trupul să se scufunde în neantul albastru. Îmi pare rău, Sam. Nu te merit.

grafica: Denisa Ungureanu
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Turnir de poezie

propunător: prof. Daniela Plăiașu

În Săptămâna ALTFEL am propus elevilor de la clasa a XI-a E un turnir de poezie, compus din trei
probe. Prima încercare a fost menită să scoată la iveală abilitatea de a face un text coerent, plăcut, poate și
amuzant, compus din două catrene, care să aibă în rimă opt din cuvintele: „meduză”, „peluză”, „ecluză”,
„acuză”, „recuză”, „amuză”, „confuză”, „difuză”, „buză”, „muză”.
Proba a doua a constat în foarte celebra solicitare a concursului de la Blois al cărui câștigător a fost legendarul Francois Villon (jumătatea secolului al XV-lea, Franța) și anume să scrie un poem pornind de la versul
„Lângă fântână mor de sete”, iar proba a treia este inspirată de tipul de poezie numit caligramă și anume
participanții au fost rugați să creeze un text liric cât mai aproape de structura:
XXXX
XXXX
XX
XXX
XXX
XXX
XX
XXXXX,
în care fiecare X reprezintă un sunet.
La proba întâi, dat fiind că a fost mai liberă decât toate, singura care a trimis textul spre publicare a
fost concurenta:
Irina Năstase
Pierdută-n largul mării-ntunecate... o inimă ca o meduză,
Doar suferința e o punte, este un pod, e o ecluză.
Ajunge iar să te-ntâlnească pe tine, vechi tablou te-acuză,
Și-n roiuri mari de lacrimi stinse, de suferință se amuză.
Tu nu-nțelegi, și e normal, poate a ta minte refuză
Să te întorci, vâslind din mal, cu o privire prea confuză.
Ce te-a întors acum spre noi, spre 'ceastă lumină difuză?
Este un joc? E-un ghinion? Doar să te-arunc în a valului buză.
Cele mai reușite creații la proba a doua au fost:

Iulia Stanca
Lângă fântână mor de sete,
O sete pregnantă, o sete mortală.
Nevoie de zbor, de lumină,
De cuget, de reflectare
Căci viața-i un strop, o desfătare
Ce trece de parcă nu ar fi fost.
Lângă fântână mor de sete,
O sete pregnantă, o sete mortală.
Mi-e dor de inocență, de visare,
Ființa îmi e libertate
Și nu pot decât să mă simt închisă
Într-o lume prea mică, așa că
Lângă fântână mor de sete.

Manea Teodora & Diana Stoica
Amurg
Lângă fântână mor de sete,
Iar în urma mea cete
De demoni ce nu vor decât să se-mbete
Cu moarte și țipete.
Țipetele sufletelor rupte
De trupurile lor frânte.
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Lângă fântână mor de sete,
Iar în urma mea cete
Ce nu vor să mă ierte,
Căci ezitarea mea pe punte
M-a lăsat singur într-o lume
Secată de orice vietate.
Lângă fântână mor de sete.

Luminița Gheorghiță
Lângă fântână mor de sete.
Care este cauza?
Poate apa e otrăvită cu seva păcatelor mele,
Păcate pe care nu le mai vreau în suflet,
Sau poate nu... și doar îmi place să salut moartea.
O salut printr-un văl subțire de care nu pot trece.
Lângă fântână mor de sete.
Care este cauza?
Poate trupul acesta chinuit vrea să scape de sufletul
meu.
S-a săturat să mai îndure pedepsele pe care sufletul
le merită,
S-a plictisit.
Îi este teamă de ce va urma... Preferă să renunțe la
mine...
Lângă fântână mor de sete.
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Ana Maria Tofan
Jocul setei
Lângă fântână mor de sete
În fața mea joacă multe marionete.
În a soarelui căldură toropitoare,
Încing o horă cu ardoare.
A lor zi de sărbătoare,
A mea una chinuitoare.
Lângă fântână mor de sete
În fața mea joacă multe marionete.
Jocul lor pare atât de plin de eleganță,
Ironic pentru niște obiecte fără viață
Ce colindă a mea imaginație,
În pași plini de atâta grație.
Lângă fântână mor de sete.
Paula Apetrei
Lângă fântână mor de sete
Și-i seacă de tot fântâna;
Mi-s seci și glasul, seci și ochii
Și-ncet, încet seacă și lumea.
Cu gândul la apa eternă,
Izvorul pur de viață veșnic,
Lângă fântână mor de sete...
Și-i seacă de tot fântâna.
Iar printre umbre nalte, tuciurii,
Parcă zăresc... aud iar viața!
Tânjesc, mă tem, mă-nalț, cobor?
Visând prin cruda neputință,
Lângă fântână mor de sete.
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Irina Năstase
Lângă fântână mor de sete
Tot o aștept pe ea s-apară,
Să întâlnesc acea privire de copil sincer, de fecioară.
Dar am mințit un suflet nobil
Și arșița durerii-ndur,
Iar seceta tăcerii sale mă face să fiu mai nebun.
Lângă fântână mor de sete
Tot o aștept pe ea s-apară,
Să îi văd zâmbetul cel tainic și s-o privesc când
gându-i zboară.
Pe ce meleaguri? Nu știu spune,
Și poate că așa-i firesc...
Când ai trădat a ei iubire? Cu ce venin să te
hrănești?
Lângă fântână mor de sete...

grafica: Mădălina Cristian
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Alina Tîrhoacă
Lângă fântână mor de sete
Şi-n arşiţă tremur de frig.
Mă uit în jur, nimeni nu vede
Nimeni nu mă aude când strig.
Unde-i o găleată, să-mi pun apă?
Unde sunt oameni, să-mi dea să beau?
Lângă fântână mor de sete
Şi-n arşiţă tremur de frig
Îmbrăcat sunt, dar uscăciunea
Face căldura de nesimţit.
Gura uscată, trupul arid,
Caut apă, nu văd nimic.
Lângă fântână mor de sete.
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Proba ultimă a scos la iveală următoarele alcătuiri
mai mult sau mai puțin poetice, mai aproape sau mai departe de model:

Luminița Gheorghiță

grafica: Mădălina Zalaru

Ochii
Mari,
Beți de
Iubire,
Șoptit
Ziceau
Fire de
Adevăr.

Paula Apetrei
Vezi două
fețe
Ce îți zic:
Lumină
Sau gol.
Acum
tu...
Ce vrei?

Irina Năstase
Voci?
Dans?
Cânt?
Ea....
Lumina
Tăcută
Eternă
Iară
El...
Întunericul.
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Manea Teodora & Diana Stoica

grafica: Arianna Stan

Confidență
Știu
Ceva
Atât
De
Infinit
Despre
Noi doi.
Doar
Tu
Nu știi.

Alina Tîrhoacă
Acum
Tu, eu,
Nu.
Pe mare,
În zare,
Ascuns,
Da.
M-am dus.
Desigur, fiind un concurs de
talent, libertatea a fost destul de
mare, permițându-li-se candidaților
să se înscrie fie individual, fie câte
doi, fiind posibilă chiar și încălcarea
(minoră) a unor cerințe, dacă licența
poetică era justificată prin câștigul
în semnificație și frumusețe. Timpul
fiecărei probe a fost de 20 de minute, deci aceste texte, chiar și imperfecte, sunt notabile.
Câștigătoarele concursului,
votate de ceilalți participanți, au
fost: Paula Apetrei (locul I), Alina
Tîrhoacă (locul al II-lea), Luminița
Gheorghiță (locul al III-lea).
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Eseu realizat de: Ana Andronache , Andreea Ene ,
Oana Răducan , Alessandra Gheorghită
, (Clasa a IX-a E)

Libertatea la granița dintre
vis și realitate

(Cugetări despre libertate în La țigănci de Mircea Eliade, Nina de Cehov, Supernatural, If I stay)

Prolog:
Am visat cât pentru o eternitate, dar soarele
iar a răsărit, lăsându-mă fără un final precis. Ce miaș dori să pot să visez, să am libertatea de a gândi,
fără compromisuri și rețineri. Închid ochii și mă pierd
în dorințe neștiute. Vreau să fiu liberă ca pasărea cerului. Dar oare este ea liberă? Se duce oriunde vrea?
Sau călătorește fugind de frig și căutând căldură?
Vreau să fiu liberă ca marea. Dar oare este marea liberă, sau este prizoniera unor tărâmuri necunoscute
de noi? Vreau să fiu liberă ca norii. Sunt ei liberi, sau
vântul îi bate și îi duce departe și, într-un final, îi
stinge? Nu știu...dar măcar pot să visez. Iar uneori,
visele devin realitate.

Visele și plăsmuirile lăuntrice, adânc ascunse,
sunt cele care ne definesc ca persoane. Într-o eră în
care unora le e frică să viseze, teama de a face ceea ce
ne pasionează poate ajunge să ne conducă
subconștientul într-o stare de confuzie. Nimic nu este
mai ușor decât a fi liber și, cu toate acestea, libertatea
nu este garanția unei vieți fără griji.
La granița dintre vis și realitate, cuplul Mia și
Adam, din filmul „If I stay”, este definit de o pasiune
comună: muzica. Filmul surprinde povestea plină de
candoare a muzicii și efectul acesteia asupra celor doi.
Legăturile dintre ei sunt doar relative pentru că Mia
iubește muzica clasică, în timp ce Adam are rock-ul în
sânge și trupa sa face ravagii în micul oraș din Portland. Protagonista este în comă, însă alter ego-ul său,
sufletul ei neliniștit, conturează o perspectivă exterioară, oglindind întreaga lume, învăluită în confuzie
și incertitudine. În contrast cu realitatea nedreaptă, ea
e gata să renunțe. Adam nu își pierde speranța și încă
visează la un viitor în care ei să fie nedespărțiți. Fata
cea pierdută iese din starea de plutire indusă de comă
și se luptă pentru a se trezi, muzica și afecțiunea redându-i viața: „Dar îmi plăcea sentimentul ce-l aveam
în piept. Parcă inima îmi bătea odată cu violoncelul.”
Finalul filmului ne lasă libertatea de a visa, în lumea
această haotică și vulnerabilă fiind vitală credința în
puterea pe care o deținem.
Și visul lui Gavrilescu din nuvela „La țigănci”
a lui Mircea Eliade a devenit realitate. Ion Bălu spunea
că în spațiul realității comune, obișnuite, în care Gavrilescu este un simplu profesor de muzică, se află
încă un spațiu, dar ireal, necunoscut de personaje. Să
ne imaginăm că această realitate comună este mintea
lui Gavrilescu, iar spațiul ireal este inconștientul său
în care se află o dorință, de care el nu știa, uitase, dar
care i-a fost îndeplinită. De când a fost părăsit, și-a
dorit să o revadă pe Hildegard, marea iubirii a vieții
sale. De aceea, în acea zi toridă, cuprinsă de căldura
infernală a spațiului din București, Gavrilescu a intrat
pe poarta țigăncilor și s-a reîntors la ele când a văzut
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că totul în jurul său s-a schimbat. Nu știa concret, dar
simțea că baba îl va ajuta să își îndeplinească visul, un
vis situat la granița dintre real-ireal, un simbol al
dualității sacru-profan.
Există și oameni cu speranțe mai modeste, mai
ușor de îndeplinit. De exemplu, Nina din „Pescărușul”
de Cehov nu își dorea nimic altceva decât să devină
actriță. Lumea nu credea în ea așa că, încetul cu încetul, nici ea nu a mai crezut în visurile sale: „Înainte nu
credea nimeni în teatru, râdeau toți de visurile mele”.
Timpul, ireversibil fiind, te schimbă și te învață cum
să îți porți crucea, să înfrunți destinul și să nu te dai
bătut, continuând lupta: „Acum nu mai sunt ca atunci”.
Ea învinge bariera dintre realitatea și imposibilitatea
împlinirii propriului vis, devenind un simbol al curajului, un mediator între realitate și vis. La polul opus,
dar legat de aceeași idee, în serialul „Supernatural”,
povestea lui Dean și Sam începe când o creatură supranaturală le ucide mama. De atunci, ei învață de la
tatăl lor „să vâneze” și încep să viseze la o viață normală, fără creaturi, o viața în care dragostea conduce
totul. Ei încearcă să-și contureze un alt final al vieții,
dar visele nu țin la nesfârșit, așa cum este și în La
țigănci, unde Gavrilescu trăiește experiența tranziției
între lumi.
Dar Sam visează să facă ceva cu viața lui și
intră la facultate, însă o abandonează din cauza menirii
lui. Când totul pare a se prăbuși peste umerii lui Dean,
acesta își păstrează cumpătul și visează în continuare
la o a doua șansă de a fi mai bun, la un alt final al
poveștii sale. Evoluția personajelor conturează, de
fapt, viziunea serialului, în care visul este elementul
central, spre deosebire de Nina din Pescărușul, a cărei
dorință este să fie actriță, visul ei fiind unul aproape
de realitate, nu o falie între real-ireal. Sam și Dean visează, chiar dacă siguranța oamenilor se află în mâinile
lor, așa cum Gavrilescu din La țigănci visează dansul
țigăncilor, se prinde în hora dorințelor ascunse și a viselor imposibile și ajunge, la final, să se întâlnească
cu Hildegard, într-un vis care va deveni eternitate.
Problematica visului, prezentă în mai multe
ipostaze în toate operele amintite, evoluează de la simplu (Nina, If I stay) spre complex (La țigănci), fiind
axul central care desparte două lumi: realitatea palpabilă și realitatea eternă, a lumii din spatele profanului,
o lume a morții, cum este lumea eternă spre care trece
Gavrilescu, sau o lume supranaturală, fantastică, așa
cum e lumea lui Dean și Sam. Libertatea de a visa îți
oferă un sprijin, un tărâm unde nimeni nu te poate judeca sau demoraliza, atât timp cât crezi, așa cum este
și ideea lui Carlos Castaneda: „A visa e modalitatea
de a percepe lumi de dincolo de imaginație”. Uneori
doar visul și imaginația ne ajută să putem continua
lupta care poate fi uneori nedreaptă, lumea pe care personajele amintite în acest eseu o numesc „viață”.
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,

Libertatea - între drept și responsabilitate
sau „Cum să nu fii stăpânul nimănui”
(în Mara de Ioan Slavici, Maitreyi de Mircea Eliade și jocul Undertale)

Motto:
„Fiecare om are patru calități cu care se naște:
conștiința de sine, conștiința, independența și
imaginația creativă. Acestea ne oferă nouă ultima
formă de libertate umană, aceea de a alege, de a răspunde și de a schimba.” - Stephen Covey
Ne întrebăm adesea ce este libertatea. Pornind
de la opiniile lui Jean-Jacques Rousseau, libertatea nu
înseamnă a face ce vrei, ci înseamnă să nu supui
voințele altora unei voințe personale: „Când fiecare
face ce-i place, se face adesea ceea ce nu place altora.
Aceasta nu înseamnă libertate. Libertatea înseamnă
mai puțin a face ce vrem și mai mult a nu fi supuși altuia; ea înseamnă, totodată, a nu supune voința altuia
voinței noastre. Niciun om care este stăpân nu poate
fi liber”. De asemenea, remarcăm în spusele acestuia
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un paradox, acela că nu suntem liberi când suntem
stăpâni. Cel care se crede stăpân nu se supune voinței
generale, drepte și ordonatoare, ci se manifestă ca
voință particulară sau „dezordonată”, care limitează
libertatea celorlalți, implicit propria libertate.
În general, libertatea este condiționată de legile scrise și cele morale. Acestea au datoria de a îndruma fiecare om să se manifeste ca liber și inteligent
în direcția propriului interes, în condițiile în care „nu
prescrie nimic dincolo de binele general al celor aflați
sub acea lege”. Cu toții suntem de acord cu faptul că
libertatea este esențială, este benefică și constituie o
idee politică foarte importantă – poate cea mai importantă. Ea este, totodată, unul dintre lucrurile în
privința cărora oamenii se contrazic dintotdeauna.
Câtă libertate ar trebui să avem? Sunt restricțiile necesare pentru ca libertatea să înflorească? Cum să reconciliem libertatea unui om de a face un lucru cu
libertatea altuia de a face contrariul?
Să o luăm drept exemplu pe Maitrey Devi, un
personaj bine cunoscut din romanul „Maitreyi” al lui
Mircea Eliade. Aceasta este originară din India, unde
părinții decid partenerul de viață al fiicei, tot aceștia
având libertatea de a-și condiționa propriul copil
după bunul plac. Astfel, dacă am întreba o femeie din
Europa ce ar însemna acest comportament pentru ea,
ar spune cu siguranță că nu libertate. Cu toate acestea, în India, este un lucru cât se poate de firesc,
acesta fiind obiceiul care și-a pus amprenta pe
populație de-a lungul timpului. Astfel spus, discuția
despre libertate este plină de surprize, iar toate nelămuririle sunt adâncite de faptul că oamenii nu se pot
pune de acord in privința unei definiții, acest termen
având multe sensuri și concepții diferite, chiar dacă
sunt înrudite. Isaiah Berlin, unul dintre cei mai
influenți gânditori ai secolului al XX-lea a reușit să
realizeze o importanță distincție: cea între libertatea
pozitivă și libertatea negativă.
Ce este libertatea negativă? Suntem liberi, în
sensul negativ dat de Berlin, în măsura în care nimeni
nu interferează cu abilitatea noastră de a face ce
vrem. Dar, exercitându-ne libertatea, inevitabil ne
vom călca unii pe alții pe bătături. Exercitându-mi libertatea de a cânta tare în baie, îți neg ție libertatea
de a te bucura de o seară liniștită. Nimeni nu poate
avea libertate nelimitată, fără a interfera cu libertatea
altora, așa că pentru oamenii aflați la un loc în societate, se cere un anumit compromis, cunoscut și ca o
lege morală sau sub numele de „principiu al vătămă-
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rii”. Formularea aceasta se găsește în scrierea lui John
Stuart Mill, „Despre libertate”, ce spune că: „indivizii
ar trebui să poată acționa în orice fel ce nu duce la vătămarea altora; societatea e împuternicită să adopte
restricții doar atunci când acest principiu este încălcat”.
Un bun exemplu care se încadrează în tema
libertății negative, este jocul Undertale. Acesta prezintă o lume care era stăpânită, la început, de către
două rase: oamenii și monștrii, care trăiau în pace. Însă
a apărut un război între rase, în urma căruia monștrii
au fost alungați în subteran și separați de lumea exterioară, printr-o barieră magică. Privați de libertatea
unei vieți pașnice sub soarele de la suprafață și blocați
sub pământ atât de barieră, cât și de ura oamenilor,
monștrii s-au resemnat și s-au organizat ca un regat
subteran. Jocul începe atunci când un copil ajunge în
acea lume. Prin intermediul său, jucătorul poate
interacționa cu obiectele și personajele pe care are să
le întâlnească. Libertatea lui Frisk este aproape nelimitată, deoarece, la fiecare pas, poate alege ce să facă,
poate lua orice decizie, din cele pe care le are la
dispoziție.
Undertale oferă jucătorului un mediu în care
acesta poate explora noțiunea de libertate și poate
vedea efectele comportamentului său asupra societății;
poate învăța, pe calea ușoară sau pe cea grea, că fiecare acțiune are o consecință pe care o va resimți mai
devreme sau mai târziu, așa că responsabilitatea este
esențială pentru a face lucrul corect. Acest joc modern

REVISTA NOASTRĂ nr. 51/52

a reușit „să îmbrace” într-un mod inocent și creativ un
subiect ce a fost discutat de-a lungul multor ani.
Monștrii jocului simbolizează oamenii a căror libertate
a fost luată de alte persoane, aceștia fiind etichetați ca
„diferiți” de restul populației.
Ce este libertatea pozitivă? În timp ce libertatea negativă este, în esență, interpersonală, existând ca
relație între oameni, cea pozitivă se referă la relația
omului cu propriul sine, aceasta bazându-se pe viziunea și abilitatea omului de a-și atinge scopul, de a
atinge autonomia personală și realizarea de sine. Caracterul pozitiv este definit prin ceea ce se impune să
aibă un agent (stăpânire de sine, autonomie, capacitatea de a acționa în conformitate cu propriile interese).
Aceste trăsături le prezintă personajele Persida
și Națl, din romanul „Mara”, de Ioan Slavici. Persida,
fiica Marei, se îndrăgostește de Națl, fiul lui Hubăr.
Însă ambii părinți se opun acestei relații de dragoste,
pentru că Națl nu își dăduse încă examenele de maistru, iar Persida era prea săracă și nu avea zestre. Dar,
deși dreptul acestor tineri de a fi liberi în iubirea lor a
fost încălcat, ei nu au renunțat la dragostea unul pentru
altul. Ei s-au căsătorit pe ascuns și au plecat, pentru
ceva vreme, la Viena, apoi s-au întors în Lipova, unde
au închiriat o cârciumă. Din acel moment, și-au asumat responsabilitatea dragostei și libertății lor, aceea
de a ieși de sub protecția mediului părintesc și a-și
câștiga traiul prin muncă.
Privită din perspectiva conceptului de „stăpânire” a voinței celuilalt, libertatea ajunge să fie centrul
tuturor frământărilor umane, cea care leagă voința de
responsabilitate, dragostea de o depășire a barierelor,
jocul de învingerea omului. Libertatea rămâne legătura
dintre drepturi și responsabilități și doar dacă reușim
să o dobândim, putem să ne bucurăm de jocul vieții.

grafica: Elena Smadi
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Uniriști în lumini de Blues

Cel mai mare festival de muzică Blues din România a avut loc în Piața Unirii din Focșani, pe 7-8-9
Septembrie 2018. Într-un efort mai mult decât lăudabil
și cu rezultate deosebit de bune, Asociația Culturală
ESTICA și comunitatea oamenilor de afaceri din Vrancea au adus la Festivalul de Blues Focșani artiști în
premieră în România, muzică de calitate, atmosferă
energizantă, lumini, culori, punând efectiv liniștitul
nostru oraș de provincie pe harta internațională a muzicii și a evenimentelor publice mai elegante. Desigur,
fiind un eveniment de ținută, cu o încărcătură destul
de importantă de orgoliu local (mai ales că din 2018
evenimentul este înfrățit cu RBC Ottawa Bluesfest,
clasat de Billboard Magazine ca fiind unul dintre primele 10 cele mai de succes festivaluri de muzică din
lume) uniriștii noștri nu puteau să nu-și arate disponiblitatea.
În cel trei zile de concerte voluntarii uniriști
în cămășile lor albe au creat o atmosferă elegantă și
profesionistă. A III-a ediție a festivalului făcut 100%
din voluntariat, la care intrarea a fost liberă, a făcut și
anul acesta din orașul Focșani un punct important în
cultura muzicală internațională. Munca din spatele
pregătirilor a fost, însă, nesemnificativă în momentul
în care erai chemat pe scenă în fața unui număr impresionant de spectatori, și dansai și cântai alături de
artiști de talie internațională precum Ben Poole,
Southern Avenue, Dwayne Dopsie and the Zydeco
Hellraisers, Joe Louis Walker și mulți alții.
O experiență care cu greu poate fi uitată și
care, atunci când este reamintită, aduce aceleași emoții
și același entuziasm la suprafață! Acel zâmbet incontrolabil și acea strălucire a ochilor care, pe de o parte
sunt melancolici, iar pe de altă parte zâmbesc, poate
puțin nerăbdători, pentru următoarea ediție...
Am fost acolo, amestecată în acea mulțime de
tineri în cămăși albe, care zâmbeau și se mișcau de
colo-colo, care aveau o energie debordantă, împărțeau
baloane și dulciuri și dansau până la epuizare pe ritmurile de Blues. A fost magic, mă simțeam ca în filme.
Am făcut cunoștință cu o parte din artiști, pe care, înainte, nici nu îi cunoșteam, iar acum le ascult cu drag
muzica. Erau deschiși cu noi, făceau glume și ne ofereau din vibrația lor de artiști, erau relaxați și siguri pe
ei, erau prietenoși și m-am simțit cu adevărat ca făcând
parte din Staff.
Ce să mai zic de public? Ca în fiecare an numeros, încântat, cu chef de viață și energic. Am auzit
numai cuvinte de laudă, lucru ce nu poate decât să mă
bucure enorm. Faptul că eforturile noastre de a oferi o
atmosferă diferită, cu un aer intelectual, orașului nostru, au fost apreciate și mai ales onorate cu prezența
multor persoane din afara orașului, ne dă o satisfacție
greu de egalat.
Vorbeam de zâmbete și ochi strălucitori, iar
când mă gândesc la acestea, sursa sigură pe care o pot

116

Alexandra CHIPĂILĂ

aborda sunt, bineînțeles, voluntarii, sau mai degrabă,
“Eroii”, cum am fost denumiți de către organizatori.
Ei sunt sufletul și doar ei pot spune sincer și din suflet
ce a însemnat această experiență, astfel că am abordat
câțiva dintre ei, iar aceștia mi-au răspuns la câteva întrebări:
Ce te-a motivat să participi ca voluntar la festival?
„Am participat încă de la prima ediție și ceea
ce m-a atras să particip ca voluntar în cadrul festivalului a fost familia FBF care s-a format și totodată
ideea de un “altfel” de festival, care promovează
artiști foarte buni și un gen de muzică diferit de cel
ascultat de mine!” (Ciobotaru Alexandru, fost elev al
Colegiului Național “Unirea” Focșani și în prezent student la FSPAC UBB)

„Dorința de implicare și acordurile de Blues,
atmosfera și ceilalți voluntari, organizatorii și
artiștii... o părticică din suflet dansează și acum pe
melodiile de la festival și probabil va dansa la fel după
fiecare ediție.” (Mocanca Elena Alexandra, elevă a
Colegiului Național “Unirea” Focșani)
„Datorită dorinței de a comunica și socializa
cu alte persoane de vârsta mea cu aceleași pasiuni și
idealuri, și de a folosi timpul în mod util, precum și încercării de a căuta o definiție a voluntariatului, am
ajuns să lucrez la un festival măreț alături de o echipă
minunată.” (Saulea Alessandro Valentino, elev al Colegiului Național “Unirea” Focșani)
Descrie experiența ta de la festival:
„Ca voluntar FBF am avut parte de o
experiență deosebită. Am simțit cu adevărat că fac
parte din ceva importat, am simțit că sunt cineva. Am
înțeles ce înseamnă munca de echipă și ce înseamnă
să fii lider (nu am fost eu lider de echipă, dar privind
la ei am înțeles). Am trăit clipe frumoase alături de
oameni frumoși. FBF înseamnă totul pentru mine.
Este un vis îndeplinit. O dorință ajunsă la realitate. Și
am profitat de experiență. Simt cum m-a ajutat la dezvoltarea mea personală. Mi-a deschis ochii și mi-a
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arătat mai multe perspective din care se poate privi
viața și voluntariatul. Sunt foarte mândră de mine că
sunt voluntar FBF. Îmi purtam cu drag ecusonul pe
care scria mare și frumos “EROU FBF MARINA”.
Priveam în culori mult mai aprinse viața. Am văzut
cum orașul meu, orășelul acela necunoscut, se transformă într-o piesă de artă și cultură. Frumosul și
bunul gust a prins Piața Unirii într-o buclă a timpului,
unde minutele nu mai existau, erau doar spectatorii,
artiștii și voluntarii, toți la fel de emoționați. Sunt bucuroasă pentru că am avut parte de o experiență așa
de frumoasă, așa de plină de culoare. Și sunt sigură
de un lucru: nu vreau să renunț la Festivalul de Blues
Focșani.” (Giurgea Marina Adriana, elevă a Colegiului Național „Unirea”)
Care e prima amintire care îți vine în minte
când te gândesti la FBF?
„Îmi amintesc încântarea oamenilor cărora le
ofeream baloane și le povesteam despre festival. Erau
curioși și fericiți că FBF are loc, iar entuziasmul lor
este ceea ce ne spune că munca noastră este apreciată”. (Mocanca Elena Alexandra)
Care a fost artistul tau preferat? De ce?
„Fiecare artist mi s-a părut interesant, iar pe
mulți dintre ei îi urmăresc și pe rețelele de socializare!
Nu pot să aleg un singur artist, întrucât fiecare a adus
o mulțime de amintiri publicului și a oferit un show
excepțional! Cred că unul din artiștii pe care aș vrea
să îi revăd, este trupa Southern Avenue.” (Ciobotaru
Alexandru)
„Un artist care m-a impresionat foarte mult a
fost Joe Louis Walker. Și la vârsta lui destul de înaintată face concerte pline de emoții. Un om de culoare,
originar din San Francisco a reușit să ridice un oraș
întreg în picioare și să aplaude cu toată forța. Am dan-
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sat și am fredonat tot timpul cât a fost pe scenă. A
făcut ca timpul să treacă cu o ușurință ieșită din
comun. A doua zi dimineața l-am căutat pe YouTube
și m-am bucurat de încă câteva momente de încântare.” (Giurgea Marina Adriana)
Împărtășește o situație amuzantă din cadrul
festivalului:
„Nu știu cât de amuzant a fost pentru el, dar
eu m-am distrat atunci când mi-am dat seama că îl rugasem pe fiul unui impresar să părăsească zona scenei. Totuși, badge-ul se poartă la gât, nu la curea.”
(Mocanca Elena Alexandra)
Te vezi și la anul printre voluntari?
„Sincer să fiu, mi-aș dori să particip și anul
care urmează ca voluntar! Consider că an de an miam dus îndatoririle la bun sfârșit și totodată am muncit cât am putut pentru acest festival!” (Ciobotaru
Alexandru)
„Da, mă văd și la anul la acest festival, datorită experienței frumoase de anul acesta.” (Saulea
Alessandro Valentino)
Ce crezi că aduce faima acestui festival?
„Faima festivalului nu cred că este doar datorită interpreților de talie mondială. Și organizatorii
împreună cu voluntarii au contribuit la această faimă.
Printr-un share, un like, totul a mers de la sine. Artiștii
au fost impresionați de comportamentul voluntarilor,
le-a fost pe plac micul nostru oraș, așa că le-au povestit despre festival și prietenilor lor și aceia altora
și tot așa. Totul a pornit de la oameni mici cu visuri
mari. Prin dorința lor de a face ceva frumos (de la
Bernard, la Andrei Popa și Marius Anastasiu la voluntari), ei au reușit să facă ceva minunat pentru
orașul meu natal. Au reușit să îl facă cunoscut prin
muzica de calitate, prin oameni de calitate. Prin ore
de nesomn și umblet. Prin multă muncă. Ei, voluntarii
cei mari, ne-au transmis nouă, liceenilor, o emoție
profundă față de ceea ce înseamnă voluntariat și organizarea unui festival.” (Giurgea Marina Adriana)
Așadar, un astfel de eveniment nu numai colorează universurile celor tineri dornici de implicare,
avizi să acumuleze experiențe și amintiri, ci și oferă o
atmosferă deosebită, un cadru elegant, cu care ai ocazia să te întâlnești în orașul nostru. Acesta răsună de
vibrații, e luminat de zâmbete și voie bună și animat
de energii pozitive, iar uniriștii contribuie la aceste lucruri, la acest festival, care sperăm noi să dăinuie și să
rămână în memorie ca fiind ceva unic nu numai în
Focșani, ci și în România.
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Concursul de traducere poetică
“Irina Mavrodin”
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Ediţia a II-a a Concursului de traducere poetică “Irina Mavrodin” organizat de Colegiul Naţional “Unirea” Focşani a reunit 73 de participanţi din judeţele Brăila, Neamţ, Teleorman, Maramureş și Vrancea. Au fost
propuse spre traducere poeziile “En forêt” şi “Reveil” de Géo Norge (1898-1990), poet belgian de expresie
franceză, câştigator al Marelui Premiu pentru Poezie acordat de Societatea Oamenilor de Litere (SGDL) din
Franţa în 1984. Tinerii aspiranţi la titlul “traducteurs en herbe” alături de preşedintele juriului, domnul profesor
Ion Roşioru, se numără printre primii traducători ai poetului belgian în limba română. Această ediţie s-a desfăşurat sub egida Inspectoratului Şcolar Vrancea, concursul fiind înscris în Calendarul activităţilor educative
judeţene din 2018.
Mai jos sunt prezentate textele propuse pentru concurs și câștigătorii ediției a II-a (2017-2087).

PREMIUL I

Deșteptare

Zorii poroși
Care dau năvală
Revin să locuiască
Gândurile noastre sticloase.

Îmbrăcăm încă o dată
Falsele veșminte ale propriei persoane;
Repunem masca de ieri
Pe această față prea rece
În nuditatea ei;

Ne reluăm viața împăturită
Pe un fotoliu.
La capătul patului;
Ca o haină de care avem grijă;

PREMIUL II

În pădure

Iubita îi șoptea
Vorbe atât de dulci
Iubitului,

Ca un izvor,
Un susur, în pădure
De cuvinte.
Mâna ei ﬁravă
În mâna lui
Îmbrățișată
Plăpând în cuib,
E o rândunicăUn copil

Prețios dar divin,
De pretutindeni și dintotdeauna,
Ei doi.
Fel nespus și ciudat
Departe de cer
De-a ﬁ îngeri.

Inventariem mărunțișul riscant al vorbelor
Care ar trebui spuse,

Nu vă mai rotiți
Nici să le sărutați fruntea,
Planete.

Pentru a rămâne cel ce-și ascunde
Înfățișarea reală;

Oare bat câmpii?
Acest pat de ferigi
E totul.

Marfa confuză
A gesturilor care ar trebui făcute;
Și ﬁecare găsește normal
Că nu a devenit altcineva.

Traducere de Mădălina DRAGOŞ
(olegiul Naţional “Mihai Eminescu” Baia Mare

118

Pentru ei
întreg universul
Se oprește!

Această fericită întâlnire
E singurul miracol
Din lume.

Ea și el,
Tot orizontul
Împrejur !

Bătăi de tobe:
Trăim doar pentru
Iubire!

Traducere de
Elena CONSTANTIN
Colegiul Naţional
“Unirea” Focşani
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PREMIUL III

Prin codru

Fata-i glăsuia
Dulce-ncetișor,
Cu adȃnc amor.
În susur de izvor,
Șoapte de amor
Și smeritul dor
Mȃna-și cuibărea
Strȃns ȋn palma sa
Ca un puișor.
Tot așa și el,
Pui de rȃndunel
Tremura!

Așa erau ei,
Fii de pămȃnteni
Singuri, singurei.
Îngerii din cer
Îi vegheau stingheri,
Zȃmbitori!
Stele, surioare,
Ieșiți-le-n cale
Lucitoare!
Totul să le ﬁe
Vis și armonie,
Paradis!

Merită să aibă
Un culcuș ȋn iarbă
Primitor!

Arborii, pădurea,
Asta e minunea
Dorului visat!

Cȃmpul și pădurea
Ne strigă iubirea,
Mȃndro!

Cȃntă-le pe strune,
Mândre violine,
Iubirea!

Traducere de Maria Alexandra PARASCHIV
Colegiul Naţional “Anastasescu” Roşiorii de Vede
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În ascunzișul pădurii

O fată vorbea duios
Unui băiat; așa frumos
Și dulce.

În pădure răsuna
Un glas ﬁrav precum apa
Ce curge.

Și mâna ei gingașă
Într-a lui mână blândă
S-odihnea,

Ca un pui de rândunea
Delicat, în cuibul său
Părea.
Darul de la Dumnezeu
Ce va dăinui mereu
Sunt ei,

Este prezența minunii
De-a nu ﬁ în cer, dar de-a ﬁ
Îngeri.

Pentru-a le-mbrățișa chipul
Curmați-vă acum mersul
Comete,

Fiindcă merită efortul
De-a vă opri, cum au făcut
Planete!

Cumva fabulez? Dar moale
E-acest pat de ferigi ce-ascunde
Totul!

Uimitoare întâlnirea
Dintre ei; este minunea...
Lumii!

De jur împrejur li-e amicul,
Singur însuși li-e martor
Cerul.

Răsunați tobe căci trăim,
Trăim pentru miracolul
Iubirii!

Traducere de Paula-Cristina APETREI
Colegiul Naţional “Unirea” Focşani
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În pădure

Fată și fecior
Își spuneau al lor
Dulce dor.

Chiar ai ﬁ jurat
Că-i un murmurat
De izvor.
Mâna ei într-a
Lui se alinta
Zăbovind.

Ca o rândunea
Ce în cuib ședea
Cu mult jind.
Dumnezeu a pus
Tot ce-i mai presus
În ei doi.
Stranii și celești,
Puri și îngerești
Amândoi.

Voi, comete, stați
Să-i îmbrățișați
Rând pe rând.
Tot ce e divin
Să coboare din
Cerul blând!
Le-aștern apretat
Ferigile pat
Primitor.

Fericit spectacol;
Lumea-i un miracol
Uimitor.
El și ea, iubiți
De stele priviți
Doritor.

Tobe, nu-i cruțați
Pe cei implicați
În amor!

(Géo Norge, Limba verde, 1954)
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Traduceri Hors concours

Trezire

Zorii poroși
care curg
reabilitează
gândul nostru transparent.
Îmbraci încă o dată
Falsa togă a sinelui tău.

Îi repari masca de ieri
acestei fețe prea înfrigurate
de propria sa nuditate.

Viața ți-o reiei împăturită
pe un fotoliu
ori jos lângă pat ca pe o haină la care ții mult.

Îți inventariezi primejdioasa
monedă-a vorbelor pe care-i musai să le spui,
tulburea marfă a
gesturilor pe care va trebui să le faci

spre a menține șiretenia
semnalmentului său.

Și ﬁecare găsește ﬁresc
că nu a devenit
un altul.

(Géo Norge, Mai multe neînțelegeri, 1926)

Traduceri de Ion Roşioru, traducător şi scriitor, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, fost student al doamnei
Irina Mavrodin
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Am rememorat! Am plantat! Am construit!

...dar, înainte de toate, am reuşit să marcăm împreună cu musafiri din 15 judeţe ale ţării Centenarul
Marii Uniri!
Peste 150 de elevi aproximativ 50 de profesori
din 14 colegii centenare din România, precum şi 40
de studenţi de la Academia Forţelor Aeriene “Henri
Coandă” din Braşov şi-au dat întâlnire la Colegiul
Naţional “Unirea” din Focşani în cadrul proiectului
educaţional interjudeţean “Rememorăm! Plantăm!
Construim - IT& Science Roots” desfăşurat în perioada 23-25 noiembrie.

Manifestările au început cu o sesiune de comunicări istorice din care trebuie amintite prelegerile “Liceul Unirea în timpul primului război Mondial”,
susţinută de elevii uniriști Nicolae Săcrieru şi Codrin
Ghidiu, “Vrancea Eroică” – susținută de domnul Traian Negulescu, director al Direcţiei de Cultură Vrancea, “Andrei Popovici - pionier al aviaţiei militare
româneşti”, susţinută de comandor rez. dr. Janel Tănase, dar şi mesajele transmise de ISJ Vrancea, prin
domnul Aurel Şelaru, Inspector general adjunct al ISJ
Vrancea, de Uniunea Profesorilor de Informatică din
România (coorganizator al evenimentului) prin domnul Ovidiu Domșa, preşedinte, precum şi cel al Alianţei Colegiilor Centenare din România (coorganizator),
prin domnul Octavian Polexa, membru al Consiliului
Director.
A fost și un moment dedicat generalului aviator ANDREI POPOVICI, personalitate remarcabilă a
Aeronauticii Române și care are un portret în holul
central al CNU. Acesta a fost printre primii piloţi brevetaţi ai României, comandant de şcoală militară de
aviaţie la începuturile înfiinţării sale, comandantul
celui mai important grup aeronautic, Grupul 2, în campania aeriană pentru salvarea României în vara de foc
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a anului 1917, comandantul primei instituţii de învăţământ aeronautic din România Mare.
Nu au lipsit demonstraţiile cu şi despre roboţi,
lecţii de programare a acestora, precum şi modele de
implementare a aplicaţiilor în predarea informaticii în
gimnaziu, cu lectori recunoscuţi în lumea IT-ului pentru profesionalismul lor: Daniel Popa, prof. dr. Răzvan
Bologa, lector dr. Claudiu Vințe, Marilena Oprea, Emil
Onea, Adrian Colin, Genovica Vulpoiu. Dintre atelierele de lucru amintim: Cum programez un robot.
Demonstrație cu Roboți Lego, Arduino, Microbit,
Ozi-Robots. Cum se predă Informatica în școala gimnazială. Nevoile tehnice ale unei școli.
Laboratorul în valiză. Să învățăm
să programăm folosind medii
prietenoase de lucru. Invitați speciali-despre predare coding în
gimnaziu. IT-essentials și Infogim.
Invitatul special, lectorul Dr.
Răzvan Bologa de la ASE
București a susținut conferința cu
tema: “Predarea roboticii în școli
folosind asistenți de învățare
bazați pe inteligența artificială”.
În parcul liceului au fost
plantaţi trei stejari, reprezentând
cele trei provincii istorice, au fost
vizitate Muzeul Unirii, Casa
Memorială “Al. Vlahuţă”, mausoleele de la Mărăşti şi Mărăşeşti, totul încheindu-se cu
un minunat microrecital susţinut în capela mausoleului
de la Mărăşeşti de Corul Parohiei Irești dirijat de pr.
Ionel Miron.
Am rememorat istorii eroice privind cu speranţă către viitor, am pus seminţele unor manifestări
durabile, am construit roboţi şi i-am programat cu pricepere, toate pentru a aşeza o temelie pe care să se
poată construi durabil!
Organizatorii acestui eveniment au fost:
Colegiul Național Unirea, Uniunea Profesorilor de
Informatică din România, Asociația Uniriștii, Alianța
Colegiilor Centenare, Direcția Județeană pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu, catedrele de istorie și de
informatică ale Colegiului Național Unirea.
Nu pot lipsi din final mulţumirile către
Consiliul Judeţean Vrancea, Primăria Municipiului
Focșani şi Consiliul Local, Direcţia Judeţeană de
Cultură Vrancea, Muzeul Judeţean Vrancea, CSEI
“Elena Doamna” pentru susţinerea financiară şi logistică, pentru disponibilitatea de a se alătura elevilor şi
profesorilor de la CNU în desfăşurarea acestui eveniment care a devenit deja, din spusele participanţilor,
unul de referinţă!
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L este pentru „Liceniada”

CALENDAR CNU

S-a întâmplat într-o zi de joi. Eram cu toții
convocați în „Sala de Festivități” de către cea care nea fost mentor, sfătuitor și uneori chiar mamă pe parcursul celor două luni de organizare, doamna Angela
Sîrbu. Am ajuns cu toții în sală într-o pauză. Am
schimbat repede câteva cuvinte și îmbrățișări, a venit
doamna profesoară Sîrbu și ne-am pus pe treabă.
Trebuia să începem de undeva, așa că am zis
să începem cu ceva ușor: o pauză. Am început sa discutăm cu toții, de parcă nu ne văzuserăm de o viață.
Într-un final, cu memoria balului de anul trecut și cu
un ochi la ușă, ca nu care cumva să ne prindă „Comandantul Navei Uniriste” și să ne arunce la rechini, am
început.
Lăsând amintirile deoparte, am trecut la treabă,
pentru că trebuia să facem un bal până la urmă, dar cel
mai important, trebuia să facem amintiri noi cu prieteni vechi. Primul lucru care trebuia rezolvat mai întâi
de toate: tema. „Old Hollywood? Prea americănesc”,
„Filme faimoase? Bine, dar ce film să alegem?”
„Avatar? Dacă mă vede mama albastru, nu mă mai
primește acasă.” „Hai să încercăm ceva mai românesc, că tot sărbătorim centenarul. Ce ziceți de „Ani
de liceu?”. Ideea ne-a surâs tuturor, fiind o temă originală și foarte aproape de inimile noastre, care urmează să se despartă de locul ce ne-a unit în toți acești
4 ani. Fiindcă am ales și tema, ne mai trebuia un titlu.
Având în minte ideea de liceeni, alături de „Țiganiada”
lui Ioan Budai Deleanu și dorința de a face ceva mai
„special”, am ajuns la ideea de „Liceniadă”. Pe scurt,
noi, cei de „ieri” voiam să le arătăm proaspeților
uniriști cum CNU ne-a ajutat să formăm o mare familie, o familie în care toți avem acel ceva, „Ce Ne
Unește”.
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BEATRICE ELENA MURGU

Așadar, temă avem? - Avem. Titlu avem? Este. Povestea? - Am stabilit-o. Organizatorii? - Muncesc cu drag si spor. Cu toate acestea, ne lipseau niște
elemente (12 la număr, pentru cititorii noștri pasionați
de cifre), și anume, bobocii. Ziua care a urmat, în tot
liceul, de la laboratorul de chimie, la cel de biologie
și chiar și în biroul Comandantului, se vorbea despre
trăsnaia pusă la cale de către elevii de a XII-a, și
anume, balul. Despre preselecții, o să vorbim în alt
număr al revistei, însă, vă putem da un mic „spoiler”:
după dezbateri, punctaje adunate și readunate, lacrimi,
zâmbete, împotriviri, nemulțumiri, ne-am găsit cei 12
boboci care ne vor întregi povestea. Acum că aveam
toate datele problemei, putem să ne apucăm de rezolvat. „Cine se ocupă de decor? - X si Y”,” Afișe, bilete?
- Z. Nu se poate doar atât! - Atunci Z+1”, „Și de stat
degeaba? - N-avem, mulțime vidă”. Nu o să intrăm în
detalii, însă, pe durata celor două luni, CNU a devenit
a doua noastră casă. Și, ca în orice altă casă, se mai
fac aranjări, mutări, modificări, unde nu e bine, unde
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e prea puțin sau prea mult. Au fost și neînțelegeri, cum
este firesc, ba pe „nuanța” prea anostă a defilărilor, ba
pe „tonul” prea închis și plictisitor al prezentatorilor,
ori pe alegerea unor „draperii” nepotrivite pentru defilarea de zi sau de seară. Cu toate acestea, mâna pricepută a arhitectului nostru principal, doamna Angela
Sîrbu, ne-a ajutat să vedem imaginea de ansamblu,
lucru care a ajutat la consolidarea și perfecționarea rezultatului final.
Se întâmplă într-o vineri. Agitație mare in culise, la cabine și afară, unde așteaptă uniriști, de toate
vârstele și profilurile, să asiste la spectacolul pregătit
de „cei mari”. Este pe cale să înceapă „Liceniada”. În
spatele cortinei, noi, organizatorii, ne potriveam
eșarfele si cămășile, ca să arătăm cat mai prezentabil
pentru stimatul nostru juriu, dragii noștri profesori, dar
și pentru spectatorii de seamă din aceasta seară. Sună
clopoțelul. Liniște. Se deschide cortina care dezvăluie
o sală de clasă liniștită, pe alocuri plictisită de profesorul de istorie care prezintă evenimente și
personalități din trecut. Eram tot noi, cei care până în
acel moment, ne credeam invincibili, puternici, gatagata să mutăm munții din loc. Însă, ceva se schimbase.
Inimile noastre băteau din ce in ce mai tare, se simțea
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o presiune nejustificată, cu toții eram, mai mult sau
mai puțin înfricoșați. Poate din cauza reflectoarelor?
A publicului care ne urmărea fiecare mișcare, fiecare
pas, fiecare gest? A dorinței de a face totul ca la carte?
Sau poate, gândul că drumul nostru de unirist este
aproape de final, că aceasta seară ne aduce cu un pas
mai aproape de robele vișinii, de cărămizile scrijelite
de fiecare cu migală, pentru ca timpul să nu poată
șterge dovada acestor patru ani, era motivul pentru
care inima noastră rata o bătaie. Sună clopoțelul din
nou. Începe „Liceniada”. Totul s-a întâmplat prea repede, fulgerător, ca într-un vis. O secundă dacă te
opreai să clipești, pierdeai totul. Și totuși, fiecare pas,
fiecare cuvânt, fiecare moment, îmi rămâne gravat în
minte, derulându-se cu o precizie chirurgicală, de fiecare dată.
Se întâmplă acum. Sâmbătă. Ceasul este trecut
de ora 12. Încerc să termin articolul, dar nu pot. Nu
vreau să pun punct, să închei frazele și să trag o concluzie. Chiar dacă balul nostru s-a terminat, „Liceniada” a găsit perechea „Miss și Mister”, iar culegerile
de română și istorie au devenit ca o extensie a propriei
persoane, acest capitol va rămâne mereu deschis in sufletul meu, a unei uniriste ca toți ceilalți, care a încercat să vă arate ce au însemnat pentru ea patru ani din
viață la CNU, patru ani frumoși, emoționanți, plini de
amintiri frumoase, pe care i-ar retrăi pentru a doua
oară, doar pentru a putea descoperi, încă o dată, că toți
avem acel ceva „Ce Ne Unește”.
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Omul din spatele glonțului

INTERVIUL REVISTEI

David Ilie - Campion național și vicecampion:
„Lupta cu tine însuți e adevărata provocare.”

cund, Aurel Giurgea, a venit la o oră de sport pentru a trezi în noi interesul de a practica acest
sport. Cu toate că la acea, mult spus, “preselecție”
nu m-am descurcat prea bine, am zis să îi dau o
șansă acestui sport, dar și mie. Așa că m-am dus
la poligon însoțit de un coleg care practica deja
tirul de doi ani. Când am intrat pentru prima dată
în încăpere am fost întâmpinat de o altă persoană, Adrian Alaci, viitorul meu antrenor principal. Surprinzător, la început nu a vrut să mă
primească pentru că, susținea el, eram prea bătrân și că, dacă începeam să mă antrenez, tot
eram în urmă cu cel puțin doi ani față de restul.
L-am rugat, am insistat și până la urmă m-a primit.
Monica Ghimpu: Interesant. Deci câți ani
aveai când ai participat la primul tău concurs? Și
ce premiu ai obținut?

Monica Ghimpu: Bună, David! Știu că majoritatea băieților s-au visat măcar o dată James
Bond, dar de la pistolul de jucărie la pușca cu aer
comprimat e un pas important. Deci, cum ai ajuns
să faci tir?
David Ilie: Prima mea tangență cu tirul
sportiv a fost pe la mijlocul semestrului al II-lea
din clasa a VII-a când actualul meu antrenor se-
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David Ilie: Am participat la primul meu
concurs după fix două luni de când practicam
acest sport. Țin foarte bine minte pentru că era
ultima zi de școală. Aveam mari emoții, dar nu
pentru că mergeam la primul meu concurs, ci
pentru că era pentru prima dată când nu mergeam la serbarea de sfârșit de an școlar. Și, sincer
să fiu, de atunci nici nu am mai participat, pentru
că în fiecare an la acea dată se organizează un
concurs. După aproximativ două ore de mers
până la București (țin să menționez că noi nu pierdem prea mult timp pe drumuri și că ajungem la
destinații destul de repede) am fost cazați în complexul Iosif Sârbu. Ca orice alt novice am fost
inițiat, ascultând poveștile de groază despre poligon și tot felul de legende ce s-au născut în zonă.
Oricum, concursul propriu-zis a decurs destul de
bine, adică am luat locul al doilea la doar un punct
diferență de câștigătorul locului I, obținut de un
coleg. A fost o surpriză pentru toată lumea, chiar
și pentru mine. În doar două luni am reușit să îi
egalez pe cei care se antrenau deja de un an sau
chiar doi.
Monica Ghimpu: Înțeleg că nu prea ai avut
emoții la primul concurs, dar așa e și acum? Cum
reusești?
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David Ilie: După cum am spus deja, la primul meu concurs nu am avut emoții prea mari.
L-am considerat mai mult un antrenament, poate
pentru că nici nu aveam așteptări. Pe parcurs au
început să apară. Cea mai mare problemă cu ele
o am acum. Cu cât avansezi, conștientizezi mai
bine de ce ești capabil, care sunt punctele tale
forte și unde ai deficiențe. În momentul de față
îmi stăpânesc mai greu emoțiile. Am învățat că
pentru a câștiga în viața reală trebuie mai întâi să
câștigi în mintea ta. Lupta cu tine însuți e adevărata provocare în acest sport și, odată ce vei ști că
vei câștiga, nu mai e cale de întoarcere și vei reuși.
Sunt conștient de asta și de aceea îmi e greu să
ajung să avansez fără să stagnez sau să involuez.
Monica Ghimpu: E adevărat. Uneori viața
te forțează să faci un pas înapoi, dar e doar pentru
a-ți îmbunătăți perspectiva sau pentru un mic
avânt. Știai că Alexandru Ioan Cuza a fost cel care
a înființat în 1862 prima societate de tir la nivel
național, denumită: „Societatea de Dare la SemnBucurești”? Domnitorul oferea chiar și un trofeu
prețios numit “Colanul lui Cuza”. Pentru tine care
a fost cel mai greu concurs și cel mai valoros premiu câștigat?
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David Ilie: Concursul e concurs și trebuie
tratat ca atare. Ar trebui să aibă același nivel de
dificultate. În definitiv, fac același lucru la
nesfârșit, dar mereu intervin factori externi care
influențează și te influențează. Cazul ideal ar fi
dacă aș putea să am aceeași stare la toate concursurile cât și la antrenament, dar pentru asta e
nevoie de timp și experiență. Când vine vorba de
cel mai valoros premiu pentru mine nu cred că aș
putea alege pentru că de fiecare dată muncesc
pentru rezultatul pe care îl obțin, chiar dacă nu e
unul satisfăcător. Însă cel care mi-a adus cea mai
mare satisfacție a fost rezultatul de la naționala
de juniori de acum doi ani. Am luat argintul, după
campionul european care luase aurul, ceea ce a
fost o bucurie foarte mare pentru mine.
Monica Ghimpu: Știu că timpul este o resursă limitată. Cum reușești să îl împarți între
școală, prieteni, tir și alte pasiuni. Ce te-a motivat
să continui?
David Ilie: Când este vorba de pasiune te
dedici, îți prioritizezi activitățile zilnice, dar e destul de complicat să te organizezi conform planului
de fiecare dată. În viața mea, prioritățile sunt doar
o schemă fictivă pe care încerc să o urmez. De
mult timp vreau să realizez un program după care
să îmi creez o rutină. Rutina reprezintă principala
cale către succes. Degeaba ești motivat într-o zi
să fii cea mai productivă persoană, dacă nu vei fi
și următoarea zi. „Nu mi-e frică de acela care
practică o lovitură de 10.000 de ori într-o zi, dar
mi-e frică de acela care practică o lovitură o dată
pe zi timp de 10.000 de zile.” - Bruce Lee. Acest
citat este cel mai potrivit pentru a reprezenta
performanța sportivă, dar și în oricare alt domeniu. Perseverența și munca sunt elementele care
îți pot asigura succesul. Dacă nu reușești azi, nu e
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nicio problemă, muncește și mâine vei reuși.
Desigur, există posibilitatea ca nici mâine să nu
reușești, dar cu cât eșuezi de mai multe ori, cu
atât îti mărești șansa de a reuși data viitoare.
Monica Ghimpu: I-am rugat pe câțiva dintre colegii noștri să spună un cuvânt care cred ei
că te-ar defini pe tine mai bine, primul care le vine
în minte. Aceștia au răspuns: calm, determinat,
imprevizibil, nonconformist și stăpân pe sine. Care
crezi că ți se potrivește cel mai bine și de ce?
David Ilie: Toate persoanele au trăsăturile
lor caracteristice. Fiecare om este într-o continuă
evoluție și, prin urmare, caracterul acestora trece
prin schimbări periodice. Pe lângă asta, există și
influențe externe, care se regăsesc în fiecare persoană cu care interacționezi. Nu putem fi definiți
ca fiind pur noi înșine. Când vine vorba de mine,
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sunt influențat de cele mai potrivite persoane și
sunt sigur că sunt înconjurat de cei mai super
prieteni. Calmul este o caracteristică pe care nu
cred că am dobândit-o de-a lungul timpului, ci
doar reprezintă eul meu pur, ceea ce nu pot
spune și despre determinare. Nu mă consider
fiind foarte determinat să reușesc să fac ceva, în
viața mea doar a intervenit rutina care a avantajat
progresul în tir. Viața mea reprezintă doar o
existență aleatorie căreia mă supun. Imprevizibilul este un element inevitabil, ceea ce îmi dă un
oarecare dinamism in trăirile de zi cu zi. Ideal ar
fi să trăim clipa ca și cum ar fi ultima, descoperind
noutatea și experimentând imprevizibilul, dar
existența cotidiană ne împiedica într-o manieră
silențioasă, ușor de neobservat.
Monica Ghimpu: Au fost momente în care
pur și simplu te-ai gândit să renunți?
David Ilie: Nu cred că am avut astfel de
moment, pentru că de fiecare dată când am o perioadă mai proastă, mă ambiționez și mai tare să
îmi revin. Muncesc mai mult. Până nu ajung să
ating scorul pe care mi l-am propus, nu o să
renunț, chiar dacă nu se va întâmpla în viitorul
apropiat. Dacă vă întrebați care e acel scor, în momentul actual, e de 620 de puncte. Sunt sigur că,
după ce o să îl ating, o să îmi propun altul și apoi
altul și tot așa.
Monica Ghimpu: Dacă am da timpul în
urmă ai mai face tir?
David Ilie: Dacă aș putea să dau timpul
înapoi nu doar că aș face în continuare acest
sport, dar l-aș practica mai intens încă de la înce-
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put și m-aș duce de la o vârstă mai fragedă. Adică,
dacă aș da timpul înapoi aș face exact ce am făcut,
dar mai conștiincios și cu mai mult simț de răspundere.
Monica Ghimpu: Dacă nu făceai tir crezi că
te-ar fi pasionat alt sport?
David Ilie: Mă consider o fire sportivă și de
când mă știu îmi place să fac sport - a nu se confunda activitate sportivă și sport. Ceea ce vreau
să zic e că sunt pasionat de activitățile cu un regulament și scop prestabilit, nu neapărat de
mișcare. În afară de tir mai practic și baschetul
recreațional, ping pong, la care sunt chiar destul
de bun și șahul pe care îl studiez de
fiecare dată când am timp și se întâmplă să fie destul de des. Prin urmare, dacă nu practicam tir aveam
multe alte opțiuni.
Monica Ghimpu: Ce mesaj ai
transmite cititorilor noștri?
David Ilie: Sunt destul de sigur
că fiecare persoană are o pasiune, un
lucru căruia s-ar putea dedica, indiferent de domeniu, fie el școlar sau nu.
Tot ce mai rămâne de făcut e să se
dedice cu adevărat acelei activități
pentru că de fapt asta ne asigură fericirea și succesul. Dacă îți place să lucrezi la matematică, ar trebui să te
dedici și să îți creezi o rutină pe baza
acestei activități. În fiecare zi să descoperi ceva nou și să înveți progresând. Nu trebuie să ne lăsăm influențați de
societate și de ceea ce crede lumea că ar trebui
să facem. Dedicându-te unei anumite activități
s-ar putea să nu-ți mai rămână timp pentru alte
materii școlare care s-ar putea sa nu-ți aducă
satisfacție și, prin urmare, ar putea apărea descurajări din partea profesorilor, cât și din partea fa-
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miliei. Încercați să faceți ce vă place vouă cel mai
mult și să avansați cât de mult posibil.
Monica Ghimpu: Aș vrea să cred că
învățământul din România vrea să încurajeze
performanța în orice domeniu, dar deocamdată
fiecare elev se descurcă pe cont propriu încercând
să-și atingă scopul. Ceea ce e cel mai important e
să căpătăm informații, să rămânem cu un pachet
de cunoștințe. Majoritatea elevilor doar vânează
notele sau trișează pentru a obține o notă. Nu încurajez asta și sper ca această mentalitate, la un
moment dat, să se schimbe. Dacă îți găsești
înclinația potrivită pentru tine, poți obține rezul-

tate excepționale indiferent de cât de târziu ai început să investești timp în ea sau de cât de
nepregătit crezi că ești. Cu speranța că această
experență vă va motiva să nu vă opriți niciodată
din a vă căuta adevărata pasiune, o să încheiem
aici interviul. Îi mulțumim lui David pentru timpul
acordat și îi urăm succes în continuare.
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Gheorghiță Luminița Georgeta 11E
Ionașcu Iustina 11E
Munteanu Miruna 11E
Năstase Diana Mihaela 11E
Năstase Irina 11E
Racovițeanu Denisa 11E
Scăunaș Ștefania Cristiana 11E
Serea Amalia 11E
Soare Diana 11E
Sporea Patrice 11E
Stan Arianna 11E
Stanca Iulia 11E
Stoica Diana 11E
Tîrhoacă Alina 11E
Tofan Ana Maria 11E
Avram Iulia Alexandra 11E
Munteanu Emilia 12F
Dănăilă Amina 9A
Iamandi Denisa 9A
Ioniță Alexandra 9A
Manole Alexandra Theodora 9A
Petrea Octavian 9A
Pilă Alexandru 9A
Scutaru Larisa Elena 9A
Vucmanovici Maria 9A
Cristea Dragoș Mihai 9B
Dobrin Cristina 9B
Drăghiea Răzvan 9B
Pogan Alexandru Mihail 9B
Ciornei Nicola Elena 9C
Ciută Alexia 9C
Cucoaneș Andrei 9C
Drăghici Paula 9C
Fierea Cosmin 9C
Harea Adrian 9C
Lățcan Ioan 9C
Mirică Teodora
9C
Pană Alexandru 9C
Porumb Gabriela 9C
Rădulescu Elena 9C
Ticu Andrei 9C
Zaharia Tudor 9C

Arginteanu Alexia Maria 9D
Bujor Alexandra Elena 9D
Burlacu Iuliana 9D
Bușila Daniela Iulia 9D
Crivăț Adriana Paula 9D
David Ioana 9D
Diniță Andrei 9D
Ifrim Florin 9D
Miloș Elena Cristiana 9D
Mincu Massimo 9D
Sebe Alexandra 9D
Secrieriu Maria 9D
Andronache Ana-Maria 9E
Boroșu Ana Maria 9E
Botezatu Alexandru 9E
Chioveanu Alexandru 9E
Ciurciumel Ana Alexandra 9E
Cornienco Ana Maria 9E
Dumitrache Alexia Oana 9E
Gheorghiță Alessandra Miriam 9E
Ivancia Sorana 9E
Jinca Eliza 9E
Mihai Andreea 9E
Necula Sara 9E
Răducan Oana 9E
Rață Ruxandra 9E
Smadi Elena 9E
Țigănuș Andrei 9E
Caraiman Sorana 9F
Chiriac Vlad Ionel 9F
Costea Nicoleta Georgiana 9F
Dumitrescu Doriana 9F
Figher Valentin 9F
Gurău Diana 9F
Moșescu Bianca 9F
Munteanu Andrei 9F
Neculai Lidia Nicoleta 9F
Pascu Mihai 9F
Savastru-Mușat Ștefania 9F
Serghi Teodora 9F
Sîrbu Dimitria 9F
Staicu Sorana 9F
Tatu Răzvan 9F
Tintu Gabriel Claudiu 9F
Vasilică Andrei 9F
Ungureanu Denisa 10D
Cristian Mădălina 12G

SEMNATARII ARTICOLELOR își asumă responsabilitatea privind originalitatea conținutului
textelor, cât și pentru materialele grafice prezente în revistă.
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