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ARGUMENT
Fiind cel mai complicat computer cuantic natural din tot ceea ce se cunoaște,

cu cea mai performantă arhitectură modulară, creierul uman este, pe de o parte,
modul suprem de a funcționa al materiei vii, pe de altă parte, cel mai mare creator
de modele și cel mai mare interpret și dezlegător de taine ale modurilor universului
de a fi și ale misterelor ascunse în modelele lumii – acesta este argumentul funda-
mental al propunerii conceptului dublu din 2020.

Derivat din primul argument ar fi caracterul intrinsec transdisciplinar al acestor
două concepte, ceea ce le face foarte ofertante pentru secțiunea Eseu a „Revistei
noastre”, la 108 ani de la prima ei apariție. 

Astfel, vă oferim spre lectură și meditație articole despre etimologia acestor
două cuvinte - cheie, despre modalități de reprezentare în poezie sau în pictură,
modul de funcționare al arhetipurilor desprinse din mitologia greacă, având
funcționalități în tipurile noastre psihologice, modurile de a supraviețui prin cuvânt,
carte și artă,  felul cum este percepută propria imagine, despre călătoriile în exteri-
orul și în interiorul nostru în momentele cruciale ale accederii într-o nouă etapă
inițiatică, despre cum umorul și poezia se îmbină în cultura corporatistă japoneză
sau despre cum o teorie științifică, având multiple aplicații tehnice, menită să explice
universalitatea lumii într-un model, poate fi relevantă în înțelegerea surselor
durabilității unui univers liric. 

Demersul transdisciplinar este completat de aventura plastică a experimentării
multiplelor tehnici de a picta și desena, reflectând și interpretând lumile exterioare
și interioare, în cele mai diferite pattern-uri posibile - o adevărată experiență a
delectării și a provocării intelectuale.

Nu în ultimul rând mod/model sunt cuvinte de referință, zicem noi, pentru mai
tot ce se întâmplă la CNU, unde nu încetăm să credem în stilul nostru de a face lu-
cruri importante, serioase, creative, din care multe constituie modele.

prof. Daniela Plăiașu
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MODUS EST IN OMNIBUS REBUS
prof. Elena SOARE

ES
E U

(Există o măsură în toate lucrurile)
Aproape toate temele abordate de „Revista

noastră” de-a lungul anilor au fost enunțate prin cu-
vinte cheie care, etimologic vorbind, dar și ca proble-
matică, puteau crea o abordare diacronică ce nu
exclude, nullo modo, cultura clasică, latina și greaca
veche. Ca să nu pară că vorbesc pro domo este evident
că, în mare, de peste două milenii, omenirea n-ar fi
făcut progrese în știință dacă n-ar fi existat antichitatea
greacă și latină, dacă nu s-ar fi ridicat pe fundamentele
gândirii clasice. Ce ar fi fost matematica, fără Pitagora
și Thales? Dar geometria, fără Euclid, Filosofia fără
Platon și Aristotel, literatura universală, fără Homer și
Vergilius? Din această perspectivă mi se pare intere-
santă și povestea termenilor aleși ca temă pentru acest
număr al revistei.

Dictonul pe care l-am selectat drept titlu apare
în comedia plautină1, în secolul al II-lea a. Chr. și ilus-
trează sensul secundar al cuvântului latinesc modus,
acela de măsură, echilibru. Evoluția semantică a aces-
tui cuvânt, asemănătoare multor altora de sorginte
indo-europeană, vorbește despre evoluția limbajului
în tandem cu evoluția proceselor cognitive, de la con-
cret la abstract, de la realitatea imediată la gândire și
limbaj. Astfel sensul primar al cuvântului era acela de
măsură agrară, desemnând o anumită bucată de pă-
mânt, înțeles în concordanță cu îndeletnicirea princi-
pală a acestor vechi locuitori ai Europei, aceea de
agricultori. De la acesta a derivat numele unei alte
unități de măsură țărănească, banița sau oborocul,
obiect pe care îl mai întâlnim și astăzi în gospodăriile
de la sate, folosit la măsurarea cerealelor. Apoi modus
a fost folosit în vorbire ca sinonim cu regula, norma,
linea, măsura fără legătură cu domeniul din care pro-
venea, cu extensie la tehnicile poeziei și muzicii, unde,
folosit la plural, are sensul de tact, ritm, melodie (fle-
biles modi - melodie jalnică)2.

Gradul de abstractizare crește în momentul în
care modus începe să fie înțeles așa cum și astăzi îl fo-
losim de cele mai multe ori: mod, fel, chip. Prin ur-
mare, se poate observa că, în funcție de context,
cuvântul amintit poate avea un rol uzual, desemnând
obiecte sau concepte speciale, (unitate de măsură, ter-
meni tehnici în muzică și poezie). 

În scolastica medievală termenul este des în-
tâlnit în enunțarea principiilor dialecticii acesteia:
Modus - cogitandi (mod de a gândi)

- faciendi, operandi (mod de a face, M.O)
- probandi (modalitate de a dovedi, denumire

a operației logice pe care ai ales-o într-o dispută)
- vivendi (mod de a trai)
- essendi / intelligendi / significandi (mod de

a ființa, de a înțelege, de a semnifica): concepte fun-
damentale în dialectica scolastică în explicarea rapor-
tului între limbaj, gândire și realitate.

Pe de altă parte, în mentalitatea romana modus
(măsura) și derivatul său modestia (cumpătarea) erau
componente sine qua non ale valorizării umane. Astfel
un om perfect, idealul uman în societatea romana era

grafica: Adrian Nicolae Taban
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grafica: Alexia Gavrilă

homo omnibus modis - un om de toată isprava (cu mă-
sură în toate), iar homo modestus – un om de treabă.
Această componentă axiologică este prezentă în pe-
rioada clasică, și nu numai. Horatius, în „Satira I”, reia
dictonul plautin în forma mai scurtă și cu topica
schimbată, cerută de metrica versurilor. Est modus in
rebus3 (este o măsură în lucruri) pare concluzia potri-
vită în satira despre avariție, viciu întâlnit oriunde și
oricând. Avariția, în percepția moralei romane, deci și
la Horatius, are două aspecte: setea neostoită de a avea
cât mai mult, de a îngrămădi saci cu aur, terenuri, clă-
diri la care avarul se închina ca „la icoanele sfinte”,
dublată mereu de zgârcenie, care-l face să nu împartă
cu nimeni ce are, ba mai mult, să se priveze de cele
necesare vieții (cf. un exemplu românesc al dezvoltării
tipologiei clasice a avarului - „Hagi Tudose”, opera lui
Barbu Ștefănescu Delavrancea). Celălalt aspect este
luxuria-risipa, bucuria de a risipi ceea ce au strâns alții,
de a trăi nesăbuit, ca Nomentanus, omul de nimic
amintit de poetul augustan, care a pierdut tot ce avea
la jocuri de noroc. Așadar, zgârcenia și risipa sunt la
egală distanță de dreapta măsură, la hotarele bine de-
finite (certi fines) ale cumpătării, ale auritei căi de mij-
loc (aurea mediocritas)4. Acesta e drumul pe care
Horatius îl recomanda lui Licinius, prietenul său, ten-
tat să urce pe scara ierarhică a funcțiilor publice.

Urmând aurita cale de mijloc, va fi departe și
de coliba sărăcăcioasă, dar și de palatele aurite ce tre-
zesc invidii și dușmanii. Turnurile mărețe se prăbușesc
primele la cutremur, iar fulgerele lovesc adesea munții
cei mai înalți. Mesajul transmis metaforic în poemul
citat este acela de a ne păstra cumpătul în orice
situație: să nu-ți pierzi speranța la bine când soarta ți-
e potrivnică și să-ți strângi, înțelept, pânzele corabiei
când vântul e mult prea favorabil.

Horatius elimină adjectivul omnibus din expre-
sia plautină și deschide calea unei interpretări cu mult
mai extinse, de vreme ce în latină res putea însemna
tot ce există, adică lume, univers. Ca atare nu pare ha-
zardată ideea că dreapta măsură este condiția
existenței universale.

De la modus, prin accepțiunea de fel, chip, de-
rivă cuvântul model, venit în limba română, ca neolo-
gism, prin filiera franceză. Se vehiculează ideea
revenirii la modelul clasic, în ceea ce privește
educația, după ce multe alte modele s-au dovedit a fi
falimentare. Poate că această idee nici n-ar presupune
revenirea la un model de învățare, nici n-ar fi posibil,
ci la o dreaptă măsură între vechi și nou, între mate-
riile de real și cele de uman, între cele teoretice și cele
practice, între descoperire și creativitate.

1 Plautus, Poenulus, 1, 2.29
2 Horatius, Carmina, II, IX, 9
3 Horatius, Satire, I, I
4 Horatius, Carmina, II, IX, 9

grafica: Ruxandra Maria Grosu 
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Arhetipurile - imagini colective
și resurse individuale

Cristina LOTRU
ES
EU

Sunt dintodeauna o colecționară de vise,
experiențe, cărți și trăiri. Sunt pasionată de scris, psihologie,
dezvoltare personală și spiritualitate. În prezent, sunt Life Coach, Cor-
porate Coach (Coach Sistemic), autoarea unui ebook despre feminitate și
creatoarea blogului și comunității V.I.S. (Vindecare, Inspirație, Schimbare).
Mi-am începutul drumul în dezvoltare personală în urmă cu 8 ani și de atunci
călătoria către mine însămi tot continuă. Astfel, am descoperit arta întrebărilor
prin Coaching, iar asta mi-a deschis ochii să văd atât în mine însămi, cât și în ceilalți,
cum potențialul uman poate fi redescoperit atunci când renunțăm la credințele care
ne îngrădesc. Din propria-mi nevoie de a căuta răspunsuri în mai multe domenii ale

dezvoltării personale și spirituale, am adunat instrumente si cunoștințe din psihologie, NLP, Analiză
Tranzacțională, Coaching Sistemic, psihologie transpersonală, psihologie arhetipală, Life Coaching și consiliere
dezvoltare personală, precum și mindfulness și spiritualitate. Intenția mea principală este ca atunci când

citești aceste rânduri despre un subiect care te frământă sau te interesează, să plantez o întrebare po-
trivită sau o sămânță de speranță că există cel puțin o altă variantă la povestea pe care o trăiești,

că există cel puțin o nouă perspectivă asupra vieții, că există alte posibilități și soluții pe care
nu le-ai încercat încă și multe visuri pe care ai uitat să le manifești in lume. Mai multe

despre activitatea mea profesională, articole și informații despre dezvoltare
personală pe blogul meu: www.cristinalotru.com.

I. Introducere: Ce reprezintă arhetipul?

„Dacă ți-aș spune: „Îl vezi pe omul acela?
Este Eroul meu” sau „Femeia aceea este Mama per-
fectă”, sunt sigură că ai înțelege exact ce încerc să îți
comunic despre doi oameni pe care nu i-ai întâlnit ni-
ciodată. Folosind doar trei cuvinte - „Erou” și
„Mama perfectă”, aș trezi în tine două arhive com-
plete de mituri și simboluri pe care le asociezi în mod
automat acestor termeni. Începând cu eroii din Grecia
Antică - cum ar fi Hercule, Ulise, Ahile - continuând
cu Robin Hood”1.

Arhetipul (term. grecesc „archetypon”) în-
seamnă principiu, gen sau tip străvechi, primordial,
iniţial, originar.  

Termenul de arhetip a fost preluat în psihologie
de către Jung, din cercetările sale asupra miturilor şi
poveştilor literaturii universale, care conţin teme bine
definite, teme ce reapar în viața oamenilor din toate
timpurile: nașterea, viața, moartea, iubirea, conflictul
copii-părinți, plecarea de acasă, salvarea, călătoria etc.

Arhetipurile pot lua și forma simbolurilor sau
a obiectelor naturale ca luna, focul, apă, cer, inelul sau
armele eroului, figuri legendare, monștri și demoni sau
figuri abstracte ca pătratul sau cercul.

Principala premisă care l-a determinat pe Jung
către a defini teoria arhetipurilor a fost identificarea
nevoii universale a oamenilor de a căuta un înțeles și
sens mai înalt în viața lor, dincolo de trecutul propriu

traumatizant (așa cum îl prezenta psihanaliza lui
Freud), adică de a arăta sensul vieții și dintr-o perspec-
tivă spirituală. Pentru Jung, arhetipurile au atât
implicații universale, cât și particulare, specifice con-
textului de viață și individului. Tocmai de aceea a și
folosit această teorie ca aplicabilitate în terapia psiho-
logică analitică, al cărei fondator este. Un arhetip re-
prezintă, așadar, un principiu universal sau o forță care
afectează – constrânge, structurează, pătrunde – psi-
hicul și comportamentul uman pe mai multe niveluri.

La nivelul psihologiei individului, aceste teme
arhetipale sunt inițial activate și „colorate” în funcție
de mediul în care crește individul și predispozițiile sale
interioare. Atunci când arhetipurile sunt analizate in-
dividual la fiecare persoană, ele „explică” un anumit
tipar de emoții, comportamente și relații într-o situație
specifică. De exemplu, tatăl este unul dintre principa-
lele arhetipuri psihologice, important pentru psiholo-
gia oricărui om. Imaginea tatălui este cea care dă
direcția, structura, Logosul (gândirea), sensul, normele
și legile vieții. Arhetipul tatălui poate lua forma unui
Dumnezeu blând și bun sau, din contră, a unui
Dumnezeu-Judecător, ca de exemplu în religia
creștină, a unui șef înțelegător sau a unuia autoritar,
într-o relație profesională, a unui profesor calm sau a
unuia cu tendințe de agresivitate, într-o relație
educațională. Toate aceste dinamici relaționale sunt
atât conturate în funcție de experiența copilului alături
de figura paternă în familie, cât și în funcție de

1 Caroline Myss, Arhetipurile: cine ești tu?, Editura for you, București, 2018, p. 13
2 Carl Gustav Jung, Arhetipurile și inconștientul colectiv, Editura Trei, București, 2003, p. 169
3 Luigi Zoja, Tatăl. Perspective istorice, psihologice și culturale, Editura Trei, București, 2014, p. 51
4 https://www.edituraherald.ro/blog/entry/mihai-manescu-despre-eroul-cu-o-mie-de-chipuri
5 Idem
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moștenirea culturală.

Pentru a exemplifica ideea arhetipurilor, Carl
Jung a folosit simbolurile și miturile care apar în toate
culturile. În mitologia grecească, Zeus - tatăl tuturor
zeilor - reprezintă, așa cum spune și Mircea Eliade, ar-
hetipul conducătorului familiei patriarhale, cel care dă
ordine, instaurează frica, dar și cel care protejează și
aduce „hrană”. „În realitate, nu putem să ne despărțim
niciodată de fundamentele noastre arhetipale, așa cum
nu putem separa corpul nostru de organele sale.”2

În epoca modernă, la nivel de societate, alege-
rea unui conducător sau șef al statului mobilizează o
întreagă națiune. Unii se poziționează într-o manieră
submisivă față de un conducător, alții se revoltă și
caută în permanență un conducător-lider care să-i in-
spire. Societatea românească, în speță, este la origine
o societate patriarhală, precum cea a grecilor, con-
struită în jurul figurii puternice și impozante a tatălui.
În conștiința colectivă, atributele arhetipale ale tatălui
apar fie sub forma lor luminoasă de ordine, autoritate,
lege, realitate, fie sub forma lor tenebroasă de tiranie
și despotism, destructivitate, așa cum era în România
în vechiul regim. „În absența tatălui de astăzi, singura
certitudine este necesitatea de a continua să discutăm
despre el și să-l căutăm.”3

II. Arhetipurile în lumea modernă

II. 1. De la mit, poveste, basm la Călătoria
Eroului

În afară de mitologie, tot la nivel simbolic în-
tâlnim aceste teme arhetipale și arhetipuri în fanteziile,
visele, ideile, iluziile și idealurilor oamenilor din zilele
noastre.  Cinematografia americană a descoperit acest
secret al succesului prin filmele SF și animațiile video:
Zoro, Hercule, Batman, Xena, Harry Potter, Star Wars,
Matrix, Jocurile Foamei, dar și în filme psihologice,
cum este recentul film Joker (despre care vom vorbi
mai detaliat în subcapitolul Exemple de arhetipuri în
epoca modernă: literatură, filme, publicitate, poli-
tică). De altfel, există o întâlnire destul de interesantă
între George Lucas, creatorul seriei de filme Star Wars
și Joseph Campbell, un continuator al C.G. Jung, în
ceea ce privește studiul arhetipurilor și al mitologiei.

„În cele trei decenii de când am descoperit
<<Eroul cu o mie de chipuri>>, această carte a con-
tinuat să mă fascineze și să mă inspire. Joseph
Campbell scrutează prin secole și ne arată că suntem
cu toții conectați la nevoia fundamentală de a asculta
povești și de a ne înțelege pe noi înșine. Privită ca o
carte, este minunat să o citești; văzută ca iluminare în
privința condiției umane este o revelație.“ – George
Lucas, realizatorul filmului Războiul stelelor4

De ce oamenii răspund imediat poveștilor cu
eroi?

Mai mult decât faptul că împărtășim ca oameni
aceleași roluri arhetipale (copilul, mama, tata, eroul,
înțeleptul, vrăjitoarea etc.), autorul Joseph Campbell
dezvoltă teoria conform căreia energia misterioasă din
poveștile lumii se găsește în sufletele oamenilor, indi-
ferent de rasa lor, de cultura lor, de statutul lor social

sau intelectual. Oamenii pot regăsi aceleași teme
eroice și în propria lor viață: în obiectivele lor, în vi-
surile lor, în relații lor și sunt conduși să se dezvolte,
să depășească provocările („să înfrunte balaurul”) pen-
tru a-și atinge visurile („a descoperi comoara”).

Călătoria Eroului este tot o reprezentare arhe-
tipală, comună tuturor oamenilor care, odată recunos-
cută, dă sens și motivație vieții. Această călătorie are
aceleași „stații” obligatorii, etape, provocări, dușmani
și ajutoare, ca ale eroului sau ale eroinei din basmele
copilăriei. Literatura reprezintă, ca și filmele, locul în
care se regăsesc cele mai multe motive arhetipale.

„Trăim vremuri dificile, atât din punct de ve-
dere material, cât și spiritual, iar oamenii sunt din ce
în ce mai dezorientați. Incapabili de a vedea mai de-
parte de ziua de mâine, atât generațiile vârstnice cât
și cele tinere și-au pierdut reperele și modelele, înain-
tând în ceață fără un scop anume. În această lume
obișnuită, gri și dezvrăjită, Joseph Campbell și al său
monomit propun o chemare la aventură spre o lume
specială, mai bună și mai frumoasă. El dezvăluie citi-
torilor elixirul care trebuie recuperat și îi îndeamnă
să aibă curajul de a deveni eroii propriei lor călătorii.
Iar lecția supremă pe care fiecare trebuie s-o învețe
din această carte este că adevărata călătorie a erou-
lui, poate cea mai frumoasă dintre ele, este chiar viața
lui.“ – Mihai Mănescu (Interviu pentru Editura He-
rald despre cartea <<Eroul cu o mie de fețe>> a lui
Joseph Campbell 5).
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Eroul își începe călătoria în sânul familiei sale,
într-o casă sărăcăcioasă, un palat sau un castel. La în-
ceput, eroul nostru nu are însușiri extraordinare,
aflându-se la începuturile vieții sale, în etapa de
tinerețe. La un moment dat, apare o chemare sau o
„urgență”, această etapă reprezentând tocmai nevoia
omului de a se maturiza. Uneori, eroul intimidat de
noua călătorie poate refuza această „chemare” sau îi
este refuzată, deoarece familia nu are încredere în
acest Prâslea, fiind cel mai „mic”, cel nematurizat
încă. Eroul nostru dă totuși dovadă de curaj sau trece
proba curajului și pornește în călătorie pentru a-și
salva familia, prințesa, ținutul etc. Această „chemare”
de a face o schimbare în viața obișnuită poate fi chiar
o pierdere (a părinților, cum este în cazul lui Harry
Potter). Renunțarea la „lumea obișnuită” pentru a păși
într-o lume necunoscută este dificilă, dar este ceea ce
i se cere eroului care a auzit chemarea.

În următoarea etapă a acestei călătorii arheti-
pale, întâlnim în toate poveștile, miturile, basmele tre-
cerea obstacolelor sau înfruntarea demonilor, a
personajului negativ. Doar în această confruntare din-
tre bine și rău eroul poate învăța care sunt fricile, dar
și puterile sale. Eroul se poate maturiza doar confrun-
tându-se cu întunericul din el însuși. Acest demon sau
dușman se află, de obicei, în lumea de dincolo, în pă-
mânt, pe „tărâmul celălalt”, într-un castel negru și în-
tunecat. În această etapă a călătoriei, eroul primește
ajutor de un ghid, de la un mentor sau profesor cu pu-
teri magice: Magicianul, Înțeleptul, Vrăjitorul, Vrăji-

toarea, Zâna cea Bună reprezintă tot arhetipuri, im-
agini ale spiritualului, care învață eroul cum să-și fo-
losească spiritul de luptător sau calea inimii.

Acest mentor îi oferă eroului un dar (în formă
de armă, baghetă, putere sau cunoaștere), ca răsplată
a strădaniei sale și pentru a-l motiva să continue, de-
oarece foarte curând eroul va rămâne din nou singur,
în această călătorie, fără mentor. Este momentul cru-
cial în care copilul nu mai are nevoie de părinți pentru
că se maturizează, se transformă la rândul său într-un
adult. „Comoara” care se găsește la sfârșitul acestor
încercări ale eroului nu este doar personală (salvarea
familiei, a fetei de împărat, maturizarea sa,
căsătoria/nunta), ci și colectivă (salvează satul, comu-
nitatea, împărăția, regatul). Eroul reușește astfel să fie
inițiat și să-și găsească locul în sânul comunității, sen-
sul în viață, în carieră sau rolul în viața de familie.
Eroul are nevoie să facă pace și cu familia sa de ori-
gine, să-și ierte frații „trădători” sau „tatăl neputin-
cios”, să-și accepte rădăcinile, dar să-și depășească
condiția inițială.

Prin accesul la simbolurile mitologice, omul
își lărgește perspectiva asupra vieții, educația, observă
noi problematici în viața sa, dar și noi resurse perso-
nale și soluții. Psihologia arhetipală, o denumire dată
de James Hillma în 1970, a pornit de la premisa de a
scoate cercetarea mitologiei și în afara cabinetului de
psihoterapie către nivelul colectiv. Arhetipurile aparțin
tuturor culturilor și timpurilor și explică, așa cum vom
vedea în analiza filmelor și a miturilor universale, ne-
voile tuturor oamenilor.

II. 2. Exemple de arhetipuri în epoca mo-
dernă: literatură, filme, publicitate, politică

Ce aveau în comun C.G. Jung și Mircea
Eliade?

Un alt autor celebru, de data aceasta român,
care a avut puncte de intersecție cu studierea arheti-
purilor a fost Mircea Eliade. Ceea ce i-a legat cel mai
mult pe cei doi a fost interesul pentru studierea și de-
finirea arhetipului (Jung) și a mitului (Eliade). Așa
cum J. Campbell a găsit sensul omului în monomitul
Călătoria Eroului, așa și Eliade arată prin opera sa
complexă că în spatele dezvoltării omului occidental
se află un nivel mai profund, cel al omul primordial,
cel care cuprinde miturile și credințele străvechi.
Multe dintre personajele feminine din operele lui
Eliade prezintă această aură mitică datorată legăturii
cu tradițiile, ritualurile străvechi sau culturile foarte
diferite (cum este în cazul lui Maitreyi). În plus, fe-
meile lui Eliade apar ca „acest agent provocator de
transformare” în viețile bărbaţilor cărora le sunt des-
tinate.

„Maitreyi este arhetipul femeii universale, un
fel de Isoldă sau Julietă. Domnişoara Christina este
arhetipul strigoiului, o reprezentantă a morţii care se
agaţă cu disperare de lumea celor vii, în căutare de

6 Sursa online: Ipostaze ale feminităţii în opera lui Mircea Eliade, Drd. Nicoleta Alina Dumitrache, p. 2
7 Sursa online: https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/10/joker-joaquin-phoenix-trump-era
8 Sursa online: https://www.scribd.com/document/55804734/Mihaela-Minulescu-Mitologie-Arhetip-Complex-

grafica: Irina Chiriță
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iubire asemănătoare Luceafărului eminescian. Dom-
nişoara Christina este un fel de proiecţie a domnişoa-
rei Havisham a lui Dickens, două «veșnice mirese».
Ileana / Lena este tipul femeii-absolute, al femeii
ideale. Ileana e un arhetip al Mamei demetric (zeița
Demetra sau zeița Mamă-Pământ, în mitologia gre-
cească), tipul femeii-absolute, al femeii ideale, silite
de destin sau de Mavrodin să fie un instrument pentru
realizarea unui ideal pe care ea nu-l doreşte şi nici nu-
l poate accepta.”6

Partea întunecată a arhetipurilor: reclamele
Dacă am face o rememorare a filmelor prefe-

rate sau a reclamelor ce ne impresionează cel mai
mult, cu siguranță am găsi povestea arhetipală care ne
reprezintă, cea care are pentru noi o importanță puter-
nică. Arhetipul nu simbolizează altceva în locul aces-
tuia, ci simbolizat prin el însuși, tocmai de aceea este
și recognoscibil și ajunge să determine reacții în masă,
mai ales dacă nu este conștientizat. Cele mai cunos-
cute exemple de astfel de reacții în masă la figuri ar-
hetipale sunt revoluțiile, războaiele contra figurii
autoritare a tatălui (șeful statului) ori succesul mani-
pulativ al campaniilor de publicitate sau politice. Cu
alte cuvinte, un bun comunicator al mesajelor către pu-
blicul larg ar trebui să cunoască importanța arhetipu-
rilor. În reclame, arhetipul Jokerului (denumit și
Trickster) apare sub conotația sa jovială, „nepericu-
loasă”, care este pus pe distracție și care oferă omului
de rând un mod de destindere și de divertisment. Privit

la un nivel mai profund însă, aparenta inocență de
copil a unui Joker poate ascunde motivații  mai puțin
inocente.

Cel mai adesea, brandurile care funcționează
sub arhetipul Jokerului (cum ar fi McDonald’s,
producțiile Disney) promit un univers paradiziac etern,
bunătate, distracție, pozitivism dar, pe termen lung,
pot crea dependență de o mâncare rapidă, dar nesănă-
toasă. Chiar adulți în toată firea își pun orbește
speranța într-o mâncare de tip fast-food sau în politi-
cianul, instituția sau autoritatea care te face să
zâmbești cel mai des, dar îți și promite confortul ali-
mentar, financiar. Conștientizând acest aspect, până și
clovnul de la  McDonald’s pare acum mai puțin amu-
zant.

II. 3. Arhetipul Trickster în filmul Joker

Despre un alt clovn este vorba și în cele ce ur-
mează. De cealaltă parte a continentului, de unde pare
că preluăm atât lecții din democrație, cât și de fast-
food și filme, în filmul Joker, arhetipul Tricksterului
prezintă parcă o imagine a Americii moderne conduse
de Donald Trump: autoritate toxică, discriminare,
haos, violență, boli mintale, dependență de a fi în cen-
trul atenției și efectele manipulării în masă. De altfel,
filmul Joker „se spune” că este o adresare simbolică a
consecințelor mandatului lui Trump.  Acest anti-erou
care este întâi marginalizat de societate are „curajul”
să manifeste tot ceea ce se superficializează de obicei:
nebunia, agresivitatea, traumele, 

„Ce reprezintă Joker-ul dacă nu un clovn care
e menit să facă lumea la fel de nebună ca și el?”7 Dar
să nu uităm că în jocul clasic de cărți, Jokerul are pu-
terea să înlocuiască orice altă carte. Filmul Joker este
construit ca această forță arhetipală menită să atragă
atenția asupra oricărei societăți în care răutatea pro-
duce violență, lipsa de iubire și educație duce la
traume, lupta pentru avere la pierderea umanității,
importanța relațiilor copii-părinți.

Trickster-ul, ca arhetip, are drept funcție sti-
mularea plăcerii și a râsului, pe de o parte, dar
reamintește și de o stare primitivă a omului, care ne-
luată în serios, reprimată, poate erupe oricând ca un
vulcan. În psihologia arhetipală Jokerul sau Nebunul
are ca scop mai înalt mai degrabă drumul înțelepciunii
decât pe cel al nebuniei. Înțelepciunea lui vine din li-
bertatea de a se opune valorilor vremii în care trăiește,
dar în care nu se recunoaște. Nebunul refuză să pri-
vească lumea ca pe ceva exterior lui. El se aruncă fără
teamă, se amestecă cu lumea, el este una cu lumea. De
aceea o și schimbă

III. Concluzie. Ce ne învață arhetipurile
despre psihologia umană?

Funcția individuală a arhetipurilor
A identifica arhetipurile predominante în viața

noastră personală și profesională aduce, pe termen
lung, cunoaștere de sine, recunoașterea resurselor per-
sonale, depășirea blocajelor și crizelor de identitate,
îmbunătățirea comunicării și atingerea performanței.
Aceste „roluri” sau resurse interioare (numite în psi-

MOD / MODEL
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hologie „arhetipuri”) sunt comune tuturor oamenilor
din toate timpurile și toate civilizațiile. Acest lucru ne
dă posibilitatea de a învăța de la modele deja testate și
a ne însuși mai repede lecțiile de viață.
- recunoașterea rolurilor intrinseci fiecărui om;
- recunoașterea modelelor de comportament automat;
- recunoașterea numitorului comun între oameni, în-

deplinirea rolurile colective (copil, părinte, leader,
creator etc);
- recunoașterea credințelor limitative, care întăresc un
singur arhetip / rol în defavoarea celorlalte;
- dezvoltarea resurselor personale și proprii fiecărui

arhetip;
- evitarea comparației cu ceilalți și obținerea

performanței prin accesul la propriile resurse.

Funcția colectivă a arhetipurilor
Tot Jung vorbește despre funcția socială, co-

lectivă, a miturilor, aceea de a da un ghid de compor-

tament oamenilor. „De exemplu, modul în care omul
ar trebui să se comporte este dat de un arhetip. Din
acest motiv, primitivii spun povești despre ceea ce fac.
Strămoșii au făcut așa și așa și acesta este modelul
tău. Sau un erou, care este așa și așa, a făcut așa și
așa.” 8

La nivel colectiv, o forță arhetipală poate că-
păta proporții uriașe, asemenea unei catastrofe natu-
rale. În același timp, un arhetip poate să atragă, cu
aceeași forță, atenția asupra necesității unei schimbări
de mentalitate, de conștiință,de  evoluție, de educație,
social-politice, economice, istorice. 

Puterea arhetipului stă întocmai în amplitudi-
nea și intensitatea cu care fascinează, atrage și mani-
pulează mase de oameni, energie psihică și timp, pe
de o parte, dar și motivarea aceleași mase de oameni,
pe de altă parte. Din toate timpurile, pe scena vieții, o
imagine arhetipală (războaie, căderi de imperii, cru-
ciade, revoluții) a schimbat cursul istoriei.

Bibliografie:
1 J. Jacobi, Complex, arhetip, simbol în psihologia lui Jung, Editura Trei, București, 2018
2 C.G. Jung,  Arhetipurile și inconștientul colectiv, Editura Trei, București, 2003
3 C. Myss, Arhetipurile: cine ești tu?, Editura for you, București, 2018
4 L. Zoja, Tatăl, București, Editura Trei, București 2014

Bibliografie online:
https://www.scribd.com/document/55804734/Mihaela-Minulescu-Mitologie-Arhetip-Complex-Psihic
https://www.edituraherald.ro/blog/entry/mihai-manescu-despre-eroul-cu-o-mie-de-chipuri
https://www.vanityfair.com/hollywood/2019/10/joker-joaquin-phoenix-trump-era
https://cdn.uav.ro/documente/Universitate/Academic/Doctorat/Rezumate/Rezumat-Nicoleta-Alina-Dumitrache.pdf
https://www.scribd.com/document/342843899/C-G-Jung-01-ARHETIPURILE-SI-INCONSTIENTUL-COLECTIV-pdf
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Sunt ceea ce cred eu? Sau sunt ceea ce văd
ceilalți? Sunt ceea ce arăt societății sau ceea ce păstrez
pentru momentele de singurătate?

Cu atât mai greu de răspuns la aceste întrebări,
cu cât ele sunt privite din perspectiva unei adolescente.
Iar o definiție subiectivă pentru această ipostază a
omului, adolescența, nu este deloc una concretă. O
existență influențabilă, în proces de cristalizare, dez-
voltare, cu visuri (viitoare realități și viitoare regrete),
cu înclinații și trăsături care încă nu reprezintă eul
final. În această perioadă a vieții se află un punct de
plecare în discuția despre propria identitate: anturajul.

Anturajul reprezintă un mod prin care putem
fi percepuți. Oamenii cu care ne petrecem timpul, cu
care avem lucruri în comun, în compania cărora ne
place, să fim sunt o sursă exterioară de caracterizare.
După cum este și vorba „Spune-mi cine sunt prietenii
tăi și o să îți spun cine ești”, există tendința de a ne
apropia de persoanele cu care avem compatibilități.
Acest lucru este normal și ne ajută să ne identificăm
cu anumite valori pe care le împărtășim cu cei
apropiați. 

Un conflict apare în momentul în care dorim
să facem parte dintr-un grup care nu ne definește cu
adevărat, dar care pare că ne va aduce ceea ce ne
dorim. Bineînțeles că trebuie să ne integrăm în acesta,
să facem schimbări. Apare presiunea socială, persoana
în cauză ajunge să facă lucruri care convin grupului și
își însușește comportamente, valori care nu o definesc
sau care o pot pune în pericol (crezând că va obține
ceea ce își dorește: validare, acceptare, importanță).

Așadar, modul în care suntem percepuți este
influențat de persoanele cu care stăm. Ele ne pot duce
spre bine sau spre rău, ne pot atrage către valori umane
sau ne pot impune anti-valori pe care ni le însușim,
care devin parte din noi fără să ne ajute emoțional sau
psihic. Modul în care ne percepem, dar și în care sun-
tem percepuți, depinde clar de cei din jur, de
comparația cu ei. Da, putem fi și ceea ce credem, ceea
ce vrem, cum putem fi în același timp și cu totul
altceva, depinzând de perspectivă. Suntem o sumă a
propriilor concepții și a nenumărabilelor perspective
externe; ele se intersectează și creează proiecții ale
propriei persoane în diferite momente, situații, discuții
din care se desprind anumite trăsături de bază (curaj,
bunătate, timiditate) și trăsături „secundare”, ce stau
la discreția celui ce ne observă.

Revenind la relația cu grupurile, la legătura in-
divid-societate, după cum am amintit mai sus, ceea ce
arătăm „lumii” este doar o parte a noastră, existând și
un strat de profunzime. De fapt, ceea ce arătăm lumii
este doar o latură alcătuită din „măști” create pentru a
putea juca roluri în colectivitate în funcție de cerințele
celor din jur și de ceea ce dorim să părem pentru cei
din jur. Vom juca un rol la locul de muncă determinat
de cerințele acestuia (de exemplu bancherul serios,
amabil, paznicul dur), un rol în familie, un rol în gru-
pul de prieteni etc. Putem juca oricâte astfel de roluri
în funcție de nevoile noastre în societate. Deși sunt nu-
mite „măști”, ele fac parte din noi: reprezintă
proiecțiile propriei minți asupra anumitor situații, pos-
turi, așteptări din jur. (Toate aspectele amintite în le-
gătură cu rolurile sociale sunt dezvoltate de psihologul
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și psihiatrul Carl Jung sub conceptul pe care l-a numit
„persona”.)

Masca socială pe care o afișăm poate să creeze
un dezechilibru emoțional atunci când diferă mult prea
mult de ceea ce suntem în esență. Ajungem să jucăm
un rol cu care nu suntem compatibili și să ne ascundem
în spatele aparențelor pe care încercăm să ni le impu-
nem. Această diferență dintre aparență și esență poate
fi rezultatul unei nepotriviri între eul nostru ideal (mo-
delul perfect) și propriul eu, care nu se ridică la măsura
așteptărilor. Astfel, printr-o mască socială care să imite
eul ideal, încercăm să ne transformăm în acesta, ceea
ce duce la o nefericire interioară. Putem pretinde că
suntem ce vrem, dar nu putem fi cu adevărat.

Aceasta mască se „dizolvă” pe măsură ce per-
soanele cu care interacționăm sunt mai apropiate
(simțim că putem fi „noi” în compania lor). Totuși ea
se menține în forme mai puțin plastice.

În concluzie, aceste comportamente pe care le
afișăm ne definesc în societate, în interacțiunea cu
ceilalți și reprezintă firea noastră pentru majoritatea
lumii. Suntem definiți prin ceea ce arătăm și prin ceea
ce lumea vede în noi, fiind posibil ca noi sa nu vedem
toate aceste lucruri.

Foarte important pentru noi înșine este concep-
tul de sine, care iarăși poate depinde de relațiile cu so-

cietatea. Feedback-ul, recunoașterea și meritele pe
care societatea ni le oferă contribuie la construirea
aprecierii de sine. În cazul în care acestea lipsesc, vor
apărea teama de a nu ne fi recunoscute capacitățile și
o excludere voită din activități sociale, deoarece nu
considerăm că avem aptitudinile necesare sau pur și
simplu ne resemnăm. Mai precis, dacă ne concentrăm
pe a face lucruri considerate bune și nu primim recom-
pense pentru acestea, concepția despre sine va avea de
suferit, putând duce la subestimare, devalorizare. Prin
aceasta este demonstrat faptul că modul în care suntem
tratați de societate ne poate crea o falsă impresie des-
pre noi înșine.

Această falsă impresie și stima de sine scăzută
pot fi „redresate”, aduse la valoarea lor reală prin ana-
liză obiectivă, prin comparații și dovezi ale altor
situații asemănătoare, care pot dezvălui o nedreptate
în planul propriu. De asemenea, stima de sine poate fi
scăzută și deoarece o parte a societății consideră
însușirile noastre ca fiind neconforme cu mentalitatea
majoritară (este vorba despre prejudecățile și modelele
celor din jur pe care, dacă le încălcăm, automat atrag
critica). În acest caz, trebuie să separăm modul în care
lumea judecă de propriile principii care ne conservă
stima de sine (fără a ajunge însă la ignoranță). 

Mai departe, dincolo de stratul social, există un
eu interior. Un eu interior care determină aceste com-
portamente prin concepțiile, instinctele, subconștientul
care răspunde influențelor externe.

Deși exteriorul joacă un rol important în for-
marea noastră, interiorul este punctul de plecare pe
baza căruia personalitatea noastră crește și concepția
de sine se formează. De aceea este foarte important să
ne concentrăm asupra unei cunoașteri a sinelui, anali-
zându-ne, căutând rădăcinile comportamentelor noas-
tre. Este necesar să ne cunoaștem pentru a putea filtra,
schimba comportamentele negative, pentru a suprima
impulsurile sau trăsăturile pe care le-am dezvoltat și
care nu ne sunt benefice. Având capacitatea de a
schimba aceste trăsături, atât de natură inconștientă,
cât și conștientă, putem spune că suntem și ceea ce
dictează inconștientul și impulsurile, dar trecut prin
filtrul moralității, al regulilor pe care noi înșine ni le
impunem. Modul în care ne percepem și suntem
percepuți are și o foarte mare legătură cu mentalitatea
pe care o adoptăm, cu ceea ce facem pentru a ne dez-
volta în plan personal. Finalitatea acestei dezvoltări
este auto-descoperirea, reușind să devenim ceea ce ne
este destinat și să dobândim un echilibru interior.

În final se poate spune că omul este alcătuit din
mai multe laturi, fiind un mozaic de fețe sociale și
comportamente pe care le suprimă. O persoană poate
fi definită prin selectarea unor trăsături de bază ce se
desprind atât din propria mentalitate, cât și din viziu-
nea societății asupra sa, prezentând nenumărabile
nuanțe comportamentale ce se modifică în funcție de
cel ce ne percepe, de trecerea timpului și de influențele
externe.

grafica: Ioana Constantinescu



11REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

MOD / MODEL
Alexandra CHIPĂILĂ

Moduri de comunicare

Comunicarea este, din cele mai vechi timpuri,
principala modalitate de socializare, înțelegere reci-
procă, dar și baza conviețurii, pentru că, prin interme-
diul acesteia, putem afla informații despre oamenii din
jurul nostru, dar și de la kilometri depărtare, putem
înțelege sentimente, fapte, idei, astfel încât să putem
(măcar) încerca să fim pe aceeași lungime de undă cu
receptorul nostru.

Fie că vorbim despre Fidipide, erou al Greciei
Antice, recunoscut pentru că a alergat 42 km de la
Maraton la Atena pentru a transmite vestea  înfrângerii
perșilor, erou care, în cele din urmă, a murit de epui-
zare, sau vorbim despre semnalele cu fum ce trimiteau
diferite informații oamenilor aflați la distanțe consi-
derabile, ori de un mod de comunicare codat, prin flu-
ierat, folosit în insula La Gomera din Canare, pentru a
alerta oamenii cu privire la apropierea vaselor
dușmane, toate sunt moduri prin care oamenii comu-
nicau.

Aceste moduri primitive de transmitere a
informațiilor sunt succedate de unele din ce în ce mai
moderne precum codul Morse, telegraful, telefonul,
radioul, televizorul, telefoanele mobile, comunicațiile
radio, comunicarea prin sateliți și, astăzi, cea mai po-
pulară, comunicarea prin intermediul rețelelor de so-
cializare.

Însă noi comunicăm de la începuturile lumii și
până în ziua de astăzi prin gesturi, distanțe, tonuri ale
vocii, mimică și emoții. Mark L. Knapp consideră că
transmitem semnale nonverbale pentru a comunica
cine suntem, pentru a arăta ce tip de relații am stabilit
cu ceilalți, ce sentimente avem față de aceștia, pentru
a-i influența și pentru a înțelege mai bine ce vor ei să
ne comunice.

Corpul nostru este un adevărat dicționar de co-
municare, pornind de la cap și până la poziționarea tru-
pului, transmitem, prin gesturi, în fiecare secundă, un
mesaj, o informație despre ceea ce simțim. Peter
Collett explică în ,,Cartea gesturilor” despre cum datul
din cap, un gest atât de simplu și uzual, ne poate ajuta
enorm într-o conversație odată ce este înțeles corect.
Oamenii care dau din cap lent în timp ce interlocutorul
vorbește, vor să transmită faptul că ascultă cu interes
și nu vor să preia rolul vorbitorului. Cei care dau din
cap energic, fie transmit faptul că sunt total de acord
cu emițătorul, fie sunt grăbiți și vor ca interlocutorul
să termine ca să își poată spună și ei punctul de vedere.
Ne dăm seama care dintre cele două variante este după

privire: dacă ascultătorul privește spre vorbitor, în-
seamnă că îl încurajează să continue, dacă ascultătorul
se uită în altă parte, sugerează faptul că dorește să ia
cuvântul.

În ceea ce privește studiul zâmbetului, expresia
,,zâmbește cu ochii” nu este deloc una întâmplătoare.
Tot Collett explică faptul că zâmbetul autentic este de-
terminat de două seturi de mușchi, cei care antrenează
colțurile gurii și ridică obrajii și cei care se află în jurul
ochilor și formează, cunoscută în denumirea populară,
,,laba gâștii”. Mușchii din zona gurii, care antrenează
zâmbetul propiu-zis, pot fi controlați conștient, însă
cei din zona ochilor nu, astfel că ne putem da seama
de zâmbetele false doar privind în colțul exterior al
ochiului.

Și mâinile ne trădează deseori, mai ales în
cazul în care ne simțim anxioși, când încercăm să ne
ținem mâinile ocupate, fie ne jucăm cu cheile, cu
pixul, cu bijuteriile sau tragem de haine. Postura, însă,
este un bun indicator de angajare a interlocutorului în
conversație. ,,Postura foarfecelui” este cea în care pi-
cioarele sunt încrucișate și arată imobilitatea. Aceasta
sugerează faptul că persoana este angajată în

Absolventă a Colegiului “Unirea” - promoția 2019
studentă, anul întâi la Facutatea de Jurnalism și

Științele Comunicării, București
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conversație și nu își dorește să plece. În schimb, ,,pos-
tura contrafortului”, în care greutatea corporală se lasă
pe un picior, care este îndoit și este foarte asemănător
cu actul mersului, transmite faptul că persoana este ne-
răbdătoare să se termine conversația, pentru a putea
pleca.

În ceea ce privește distanța sau ,,proxemica”
(în termeni de specialitate), aceasta reprezintă modul
în care noi comunicăm prin distanțele față de interlo-
cutori. În ,,Comunicare nonverbală: gesturile și pos-
tura” de Septimiu Chelcea, Loredana Ivan și Adina
Chelcea, sunt amintite patru tipuri importante de
distanțe: distanța intimă (0-0,45m) este spațiul dintre
îndrăgostiți, între mamă și copil, între membrii fami-
liei și sugerează afectivitate și sentimente profunde.
Distanța personală (0,45-1,25m), denumită și ,,spațiul
personal”, indică distanța la care doi interlocutori se
simt confortabil în discuție, indică familiaritate, prie-
tenie și încredere. Distanța socială (1,25- 3,60m) este
depărtarea confortabilă în discuții cu străinii, cu vân-
zătorii de la magazine, dar și în discuțiile din grupurile
mici; odată încălcată această distanță de oamenii
necunoscuți, intervine disconfortul. Distanța publică
(3.60-7,50m) impune emițătorului să vorbească tare,
aceasta se întâlnește, în special, în cazul discursurilor
electorale, între liderii sindicali și manifestanți, este și
distanța dintre scena de pe care joacă actorul și spec-
tatori. Aceste distanțe, însă, nu sunt general valabile,
pentru că intervine și factorul cultural. În Japonia, de
exemplu, distanțele sunt mult mai mici decât valorile
de mai sus deoarece, demografic vorbind, oamenii su-
portă mai bine aglomerația. În schimb, anglo-saxonii,
ce sunt cunoscuți drept niște oameni reci, se simt con-

fortabil într-o discuție atunci când se apropie cel mult
până acolo unde s-ar putea atinge cu vârful degetelor
dacă ar întinde mâinile.

De multe ori ne este mai la îndemână să inter-
pretăm tonul vocii decât să studiem limbajul trupului.
Există posibilitatea ca tonalitatea să exprime o
informație în opoziția cuvintelor și tindem să ignorăm
mesajul direct și să ne concentrăm pe comunicarea pa-
raverbală. După cum spune și vorba ,,tonul face mu-
zica”, descoperim de multe ori că este mai important
cum transmitem un mesaj, decât mesajul în sine. Au-
zind doar vocea interlocutorului, poți afla o sumedenie
de lucruri despre acesta, precum sex, vârstă, stare de
spirit, intenții, tipul de persoană (introvertită/ extro-
vertită), însă nu acordăm de fiecare dată atenție și asi-
milăm aceste informații inconștient. Intervenția
paraverbalului peste conținutul mesajului poate pro-
voca distorsionarea, intensificarea, slăbirea sau anula-
rea semnificației cuvintelor.

,,Fiind inclusă în sistemul comunicaţional de
tip prezentaţional, mimica vine din zona extraverba-
lului şi este considerată, alături de gesturi, nu numai
cel mai vechi şi mai răspândit mijloc de comunicare,
dar, cunoscută şi interpretată corect, poate deveni un
real instrument de diminuare a frustrării comunicaţio-
nale, care, în societatea globală, capătă accente tot mai
dramatice.” – Comunicare și semnificare. Studiul
mimicii, Corniță George. 

Mușchii feței reușesc să transmită numeroase
mesaje, iar fiecare componentă a feței noastre contri-

grafica: Mădălina Dragomir
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buie la acest mesaj mimic. Fruntea, de exemplu, este
componentă a părții superioare a feței și cutele acesteia
sunt foarte expresive. Cutele verticale exprimă, în ge-
neral, concentrarea, astfel că sunt expresia unui efort
psihic sau fizic. Cutele orizontale sugerează mirarea,
frica, înțelegerea bruscă a unui lucru, iar cutele de
încrețire exprimă dificultatea înțelegerii informației,
confuzia, dar și furia. Sprâncenele sunt și ele extrem
de expresive și pot avea numeroase interpretări atunci
când sunt analizate într-un context, însă, general vor-
bind, simpla ridicare poate semnifica un salut sau o
confirmare, ridicarea bruscă poate însemna mirare, ne-
ajutorare, nevinovăție. Ridicarea sprâncenei drepte în-
seamnă critică, iar a celei stângi scepticism,
neîncredere.

Ochii sunt printre cei mai expresivi, nu de-
geaba se spune că sunt oglinda sufletului. Strălucirea,
gradul de deschidere, mișcarea pleoapelor și pupila
sunt elementele pe care le avem în vedere în momentul
în care vrem să descifrăm mesajul ochilor. Strălucirea
intensă a ochilor este specifică persoanelor energice și
pozitive, iar ochii lipsiți de strălucire transmit obo-
seală, plictis, instabilitate spirituală. Ochii holbați ex-
primă mirare, teamă, curiozitate, iar ochii larg deschiși
sugerează creativitate spirituală și nevinovăție. Ochii
întredeschiși oglindesc oboseala, plictiseala, o partici-
pare redusă la evenimentele din jur, iar ochii închiși
strâns sugerează concentrare spirituală. Închiderea
unui ochi exprimă un gest amical, o înțelegere secretă,
dar poate exprima și viclenie. Mișcarea pleoapelor este
una involuntară, de îndepărtare a unui corp străin din
ochi, dar ea mai poate exprima și nedumerire,
nesiguranță, jenă, neliniște. Nu în ultimul rând, pupila,
pe lângă faptul că reacționează la stimuli exteriori pre-
cum lumina,  se dilată în momentul în care trăim
emoții pozitive și se contractă când emoțiile sunt ne-
gative.

Gura este cea mai mobilă zonă a feței și, în ge-
neral, cea care ne trădează emoțiile sau sentimentele.
Dacă suntem triști și zâmbim încercând să ascundem
acest lucru, pentru câteva secunde colțurile gurii se
orientează în jos. Este așa-zisul ,,zâmbet trist ”. Gura
este, de asemenea, o componentă intimă a corpului
nostru, sărutul pe gură fiind unul ce sugerează un gest
afectiv între iubiți. De asemenea, este intermediarul
gândurilor și sentimentelor cu lumea din jurul nostru,
cu ajutorul acesteia comunicându-ne valorile, ideile,
trăirile. Buzele sunt elementele cele mai importante ce
alcătuiesc exteriorul cavității bucale. Strânse, acestea
pot indica proasta dispoziție, dezgustul, încăpățânarea
și multe altele; în general, este interpretabil în funcție
de context. Lingerea buzelor poate indica disponibili-
tatea spre dialog, mascarea unei minciuni sau expri-
marea unei pofte culinare. De asemenea, zâmbetul
poate avea și el numeroase interpretări, în funcție de
intensitatea ridicării colțurilor gurii și de dezgolirea
dinților. După zâmbet ne putem da seama dacă o per-
soană este fericită, relaxată, mulțumită, mândră, aro-
gantă, prietenoasă, admirativă sau ironică.

A venit momentul să vorbim și despre emoții.
Recent am vizionat un film recomandat de mai mulți
profesori de la facultate: ,,Inside out”, în regia lui Pete

Docter și Ronnie del Carmen, fiind produs de Jonas
Rivera, în studiourile Pixar și lansat de Walt Disney
Pictures. Ați înțeles, presupun, că este o animație. A
fost lansat în 2015 și a avut premiera la Festivalul de
Film de la Cannes. A fost, fără să exagerez, cea mai
bună animație văzută de mine vreodată. Curiozitatea
a fost cea care m-a împins să vizionez acest film. Cât
de bună poate fi o animație și de ce profesorii univer-
sitari o recomandă? Este vorba despre o fată pe
nume Riley Anderson care duce o viață fericită în
orașul său natal, Minnesota. Concomitent sunt prezen-
tate emoțiile sale: Bucuria, Furia, Dezgustul, Frica și
Tristețea, ce o ghidează și deseori se ceartă în legătură
cu deținerea controlului asupra ei. Bineînțeles, Bucuria

MOD / MODEL

(în film, Joy) este „liderul emoțiilor”. Există și o con-
torizare a emoțiilor fetiței sub forma unor mingiuțe co-
lorate diferit în funcție de emoție, iar la sfârșitul zilei
se face inventarul și se hotărăște dacă a fost o zi pro-
ductivă din punct de vedere emotiv. Bucuria primează
printre celelalte emoții, însă, ca în orice poveste, este
nevoie și de o intrigă: Riley se mută în alt oraș. Școala
nouă, colegii noi, casa nouă și certurile părinților o fac
din ce în ce mai instabilă emoțional. În același timp,
în „imperiul emoțiilor”, tristețea transformă emoțiile
ce odată erau fericite în amintiri triste, lui Riley îi este
din ce în ce mai dor de viața pe care a lăsat-o în urmă,
de prieteni și de sportul preferat: hockey-ul. În locul
în care se controlează emoțiile fetiței s-au format in-
sule ce înglobează valorile acesteia: familia, prietenia,
sinceritatea, sportul preferat și cea care reprezenta mi-

grafica: Mădălina Dragomir
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cile ghidușii specifice vârstei. Din cauza unor greșeli
cauzate de emoții, insulele se prăbușesc rând pe rând,
iar Riley se hotărăște să fugă de acasă. În acel moment
ea nu mai simțea nicio emoție, iar primul sentiment
după acest deficit este tristețea. 

Filmul a fost unul extrem de emoționant, care
te determină să realizezi că, fără tristețe, nu ai mai
aprecia la fel bucuria, că familia îți va fi alături mereu,
indiferent de situație și va fi singura căreia îi va păsa
cu adevărat de fericirea ta. Acest film a conturat foarte
bine niște valori importante din viața oamenilor și a
expus excelent tranziția dintre emoții, încercările oa-
menilor de a le stăpâni și reacțiile lor, iar de cealaltă
parte, în ,,tărâmul emoțiilor”, negocierile celor cinci
emoții despre cine ar trebui să dețină controlul. Este o
diferență semnificativă între modul în care comunica
Riley înainte și după schimbarea majoră din viața ei.
Înainte zâmbea, avea energie pozitivă, avea reușite, se
simțea bine în grupul de prieteni, petrecea timp de ca-
litate alături de familia sa, în alte cuvinte, își crea
amintiri frumoase, iar cele mai importante patru erau
ținute în inimă. Pe acestea și le aducea aminte indife-
rent cât de îndepărtate ar fi fost, iar existența lor îi con-
turau fetiței personalitatea. Odată ce la conducere s-au
instalat Furia, Frica și Dezgustul, comunicarea lui
Riley era din ce în ce mai deficitară cu părinții săi. De
asemenea, nu a reușit să se integreze în noua clasă, a
cunoscut și eșecul în sportul preferat, iar părinții erau
persoanele pe care fetița își vărsa frustrările, persoa-
nele cu care se comporta neobișnuit și cu care se certa.
Așadar, emoțiile au un impact extrem de important în
comunicarea și relaționarea cu persoanele din jurul
nostru. Acestea, de cele mai multe ori, nu pot fi as-

cunse, iar cu cât se încearcă mai tare, cu atât tensiunea
emoțională crește. Nimeni nu este obișnuit și educat
să admită de la început nefericirea, toți ne vor cu zâm-
betul pe buze și fericiți, însă, câteodată, este de prefe-
rat o tristețe sinceră, care în timp se vindecă, decât un
zâmbet fals.

Nu voi dezvălui finalul filmului pentru că sper
că v-am convins să-l vizionați și sper să simțiți emoția
pe care am simțit-o eu, care, mai mult ca niciodată,
când sunt departe de casă, simt atât de acut lipsa
părinților și regret că nu am știut să mă bucur mai mult
de ei. Dacă nu vă uitați la film, încercați măcar să
apreciați și să vă bucurați de toate momentele petre-
cute cu persoanele care, până la urmă, vă iubesc cel
mai mult din lume.

Așadar, nu am putea trăi doar prin comunica-
rea verbală, nu este suficient să înțelegem cuvintele,
ci și gesturile, mimica, tonul vocii și emoțiile din spa-
tele acelor cuvinte, dacă vrem cu adevărat să îi
înțelegem pe cei din jurul nostru și să avem o comu-
niune armonioasă cu aceștia. Până la urmă, suntem
niște „animale sociale” și nu putem trăi decât
înconjurați de oameni, astfel că este extrem de impor-
tant să învățăm să comunicăm și să înțelegem că până
și cele mai mici gesturi sau cele mai insesizabile
schimbări ale tonului vocii pot schimba percepția oa-
menilor despre ceea ce suntem noi cu adevărat. În
lumea tehnologiei, oamenii nu mai au răbdare să cu-
noască o persoană înainte să o considere prietenă. Ne
place viteza, așadar, dacă începem cu stângul, este des-
tul de greu să revenim pe drumul cel bun, însă nu im-
posibil.

grafica: Irina Chiriță
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Elena MOCANCA

Modus operandi

Identificam o siluetă fără conținut, sprijinind
printr-o mișcare ciclică soarele. Din avion, mă
îndepărtam cu privirea țintită asupra acestui vis și a
acestei nostalgii. Și nu mai țineam soarele în mână, și
nu mă mai credeam legendar Prometeu; mai ales
atunci, când desfăceam calda strângere a ceea ce eram
și-mi era. Iar asta mă încânta, știam încotro zbor.
Urma să cunosc o variantă clară a timpului, un pasaj
neîntrerupt al studenției, cu un început tipic-atipic, mai
mult sau mai puțin înghețat în vreme. Urma să farmec
un drum pe dealuri, în verdele unor păduri diluate în
parcuri - așa cum s-a ridicat orașul - spre Școala de
Drept și să mă amestec printre cărămizile roșii ale
clădirilor, înțelegând că mă dedic unui tipar, pentru că
făcusem același lucru cu patru ani în urmă la liceu. Pri-
cepeam. 

Atunci am întors călătoria spre interior și mi-
am permis să cunosc oceanul din pântecele propriului
univers, la punctul 0. Lumea se forma, sub furtună și
meteoriți și plângea sub furia apelor. Treptat valurile
se culcau sub greutatea temperării, treptat apăreau fâșii
de pământ, treptat apărea vegetație, iar viața acvatică
se extindea. Pășeam într-o lume neîncepută, cu milă,
iar acolo, mai mult ca Dante decât ca mine, mi-am în-
tâlnit ghidul, pe Cronos: Suntem într-un timp al zeilor.
A început să sară până când clepsidra i-a căzut din
buzunar, asta pentru ca decorul pe care-l vedeam să se
preschimbe într-un ritm cumplit. Am măsurat în
minute o lume întreagă, dar nu cu exactitate, iar la
final, am devenit conștientă că mă aflu pe o bancă în
fața unui lac, în primul parc din Sheffield pe care-l viz-
itasem. M-am gândit că voiajul luase sfârșit, dar con-
fuzia mă oprea din clipit. Cronos s-a așezat lângă
mine, a lămurit prezența noastră în vidul pe care, de
fapt, nu îl părăsisem și mi-a spus să privesc în spate.
Una în fața celeilalte, neîndrăznind să depășească linia
pe care el o impusese, pe aceeași bancă, fixată, totuși,
în cadre distincte, existau eu-rile - variante de sfârșit
de cicluri, rânduite după moștenirea temporală, privind
clar și înverșunat către succesoare, fără a vedea, în
esență, decât o bancă goală. Mi-am coborât o secvență
de gând printre dimensiunile suprapuse să mă văd mai
clar pentru că trecutul nu mi-ar fi fost niciodată mai
precis, dar creșterea nu mi se înfățișa, iar evoluția se
plimba de la o bancă la alta. Vedeam, într-adevăr, cum
se grăbește spre mine și știam că odată ce va ajunge la
ultima bancă, mă voi dedubla, ridicându-mă și aban-
donând un mulaj în căutarea următoarei bănci. M-am
sustras din analiza lor. O să mai stau puțin. Acest

modus operandi, modul în care renășteam după fiecare
ciclu - mă extenua. 

I-am spus lui Cronos că poate să plece și, even-
tual, să-mi lase mie clepsidra care, spre uimirea mea,
era decorată cu o piatră albă, cuarț aș fi spus atunci,
înconjurată de Uroborus și o coloană minusculă,
adaptată dimensiunilor ei, de aur, ca liant între cele
două baze, de altfel, de lemn... Bineînțeles că nu a ac-
ceptat, ba chiar a râs, dar eu nu am înțeles de ce o zei-
tate cu voal, intrusă și nepăsătoare, ar fi păstrat un
obiect atât de straniu sub presiunea căruia alergam eu
de la o bancă la alta. 

Am pășit spre exterior. M-am întors la acel
prim curs. Am iubit de la început. Am iubit cursul, da,
profesorii, seminarele, oamenii și accentele, locurile,
clădirile, natura - parcă puțin altfel, ploaia și soarele
deopotrivă și simultan. Regatul, ca întreg, și castelele
în care învățăm, Sheffield, Doncaster, Liverpool, Man-
chester, Londra; totul s-a îmbrăcat în vis și mi s-a
înfățișat pentru a obține îndoieli asupra realității. Mă

Absolventă a Colegiului “Unirea” - promoția 2019
studentă anul întâi la Facultatea de Drept 

a Universității din Sheffield

grafica: Anda Popa
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sculptez prin totul pe care ei mi-l oferă, experiențele
desemnează direcții noi, ample, senine, iar facultatea
mă restructurează. Am fost egoistă să cer clepsidra
când, de fapt, am atât de multe. Recunoștința apare sub
forma unui zâmbet independent pe care nici nu mi-l
mai observ, iar fericirea mă îndeamnă să apreciez se-
cundele și milisecundele și, poate, din acest motiv
ghidul meu e Cronos. Poate din acest motiv am reușit
să mă armonizez cu el și să-mi doresc clepsidra, nu
pentru a o opri, ci pentru a mă juca. 

Dacă ar trebui să adun viața din trei luni într-
un album pe care să mi-l ofer la sfârșitul ciclului, nu
strigătul propriu-zis al muncii m-ar deranja, ci povara
alegerii celor ce ar încăpea în el. Probabil aș începe cu
lucruri mărunte care i-ar interesa pe cei ce urmăresc
această călătorie literară dorind să înceapă una proprie;
aș începe cu locul în care stau, căminul privat, aparta-
mentul de cinci persoane unde singurele locuri co-
mune sunt bucătăria și camera de zi, aș mai vorbi de
faptul că peste tot se poate ajunge mergând, că
dealurile impun provocări în niciun caz imposibil de
depășit, că viața vibrează aparte, păzită de soare sau
lună, pe frecvența studenților, că oamenii sunt deja,
parțial, prieteni și că mediul internațional va exclude
complet rasismul. Nu aș uita de primul caz prezentat
în fața unui juriu în a doua săptămâna de studiu, de
domeniul teoretic și cel practic care se îmbină atât de
armonios, de profesorii care caută străluciri, dar nu
uită niciodată lumina stinsă și nici de resursele,
clădirile, bibliotecile și condițiile oferite de Universi-
tate. Totul pentru ca noi să ajungem cât mai departe,

dar, bineînțeles, nu singuri. Prieteniile nu trebuie
legate, ele există și cer doar un Hello, are you alright?
Călătoriile se manifestă singure, iar în cazul meu, o
invitație telefonică m-a adus în aceeași zi în Liverpool
și o dorință, în câteva zile, la Londra. Sheffield adoptă,
însă, într-un tempo nostim, pe oricine și te învață încă
din primele zile, atunci când te plimbă în aria
principală, să crești precum plantele din grădinile
botanice, să te înalți le fel de demn precum clădirile
sale, să te joci și să râzi precum Târgul de Crăciun, să
visezi spre înălțimi precum Turnul Artelor, să
strălucești precum Diamantul, dar, cel mai prețios, să
înveți. Serile în oraș, de film, cinele de sărbători,
cumpărăturile împreună, împărtășirea culturilor și, un-
eori, a rețetelor culinare, alături de exemplul tangibil
vor modela armonia familiei după un calapod nou.
Brusc, găsești prima reuniune cu studenții români și
te introduci într-o altă familiei, iar arborele genealogic
își adună ramurile parcă diferit acum. 

Succesiv, umbrele zilelor cresc, dar tu deja
strălucești, iar întunericul potențează. Observi cum
print-o fereastră a distanței privesc fragmente de țară
cărora le este răspuns cu reflexii de aici. Frumos cum
poți să fii prins în leagănul străinătății, îmbrățișat și
dăruit zborului. Ah... Uroborus, șarpele care-și mușcă
coada; și cum îmi vorbea el despre ciclicitate, infinit,
fără să-l aud, de pe clepsidră... Pentru a zbura, am
ajuns; pentru a ajunge, am zburat. Eu-rile îmi zâmbesc
cu încredere, Regatul mă îndeamnă să cresc, Cronos
aleargă și râde, iar curând, voi fi pregătită să părăsesc
și banca aceasta, deși aș mai rămâne...

grafica: Irina Chiriță
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Plecând de la ideea unei supernove ajunse,
printr-un miracol, transformată într-o gaură neagră,
putem vedea modul nostru de a percepe lucrurile ca o
explozie orbitoare venită din senin. Modul, fie el per-
sonal sau nepersonal, din perspectiva unui verb, te des-
crie și în fiecare miscare pe care o faci, dar trebuie să
fii capabil să o faci într-un mod cât mai specific ție po-
sibil.

Viața pe Pamânt este o teorie pe care
specialiștii incearcă s-o ducă la capăt, bazându-se pe
Teoria Big Bang-ului sau alte posibile teorii, care aduc
la creearea acestui tumult de materie organizată si ne-
organizată care plutește în neant de zeci de miliarde
de ani, în alte miliarde de galaxii, în care strălucesc,
ba chiar te orbesc numai gândindu-te la ele, alte sute
de miliarde de stele. 

După cum spune Nichita Stănescu: “Întune-
când întunericul am deschis porțile luminii”, putem
considera că am luat din macrocosmos și am adus în
microcosmos Calea Lactee drept o minune venită de
la o anumită Divinitate. Dar această poartă a luminii
poate fi “Raiul” în care trăim sau doar o stea care s-a
nimerit să explodeze și să formeze alte subordonate
ale ei, care să se rotească în jurul ei?

Cred că este pueril să spui că omenirea este cel
mai bun lucru care s-a întâmplat acum 1,5-1,8 mi-
lioane de ani, având in vedere că, ușor-ușor, până și
plămânii Planetei Albastre nu vor fi nimic altceva
decât o materie dezintegrată, un zero absolut de la
atâta suferință.

Nici măcar nu poti citi în horoscop venirea
unui bombardament din partea astrelor. Dar, prin ab-
surd, dacă omul ar putea prevesti asta, ce ar putea face
omul? Văd, adică prevestesc într-o anumită măsură din
“Ultimele trei minute” sfârșitul lumii ca și cum situația
ar deveni din ce în ce mai tensionată, iar detaliile, toate
corpurile care acum erau protejate de magnetosferă și
atmosferă, vin din toate părțile, ca un adevărat bom-
bardament de noutăți care contribuie la rezultatul final
al demersurilor noastre imaginare. Bineînțeles, putem
vorbi despre ultimele trei minute pe care le vom trăi
pe Terra, în care vom vedea cum totul este o spirală
largă care absoarbe tot, însă înainte de sfârșitul lumii,
a existat, în mod evident, un început: “Pământul își
urma calea în spațiu, scăldat în vânturile țărilor. Plu-
tea în jurul soarelui și, rotindu-se în jurul axei sale,
purta cu sine un om îngenuncheat în zapadă, în inima
unui pustiu bătut de stihiile iernii. Nici un prinț, nici

MOD / MODEL
Diana Mădălina DRAGOMIR

“Întunecând întunericul 
am deschis porțile luminii”

o rigă, nici un împărat care și-ar fi pierdut țara și pu-
terea nu s-ar fi prăvălit în genunchi cu deznădejdea
cu care căzuse Buranni Edighei în ziua despărțirii de
femeia iubită…Și Pământul își urma calea…”- Cin-
ghiz Aitmatov în “O zi mai lungă decât veacul”.

De la prima și ultima ispită din grădina Ede-
nului, deducem, prin prisma lui Nichita Stănescu, că
“Îndrăgostiții sunt pietoni ai aerului”, întrucât răul îi
dă muritorului de rând avânt spre un drum infundat:
“Eu sunt picătura de sânge care vorbește”. Evident,
toate aceste efecte relativiste vor aduce la un “Al vieţii
vals / Şi câte sunt, - ca un adio...” – din “Elegie”, de
George Bacovia. Totuși, dacă după noi va mai exista
vreo altă formă de viață, superioară nouă, asta ne este
greu să discernem.

clasa a IX-a F

grafica: Mădălina Dragomir
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În decursul secolelor, cuvintele, cartea, arta au
îndeplinit un important rol cultural, social, educativ
sau un mod de a percepe realitatea. În plus față de
aceste aspecte, ele au constituit în anumite situații și
mod de supraviețuire, precum și model de inspirație.
Istoria literaturii și a artelor a cunoscut nu puține ase-
menea aspecte. Am ales câteva exemple.

Minunata antologie de povești persane „O
mie și una de nopți”

Regele persan a fost înșelat de tânăra lui soție
și a considerat că toate femeile sunt neloiale și infidele.
El se căsătorea în fiecare noapte cu o altă fată care în
dimineața următoare era ucisă. A venit și rândul
Șeherezadei, frumoasa fiică a vizirului. Șeherezada,
care era pe cât de frumoasă, pe atât de deșteaptă, i-a
spus regelui o poveste pe care a avut grijă să nu o ter-
mine, cu promisiunea că va afla continuarea noaptea
viitoare. Timp de 1001 de nopți, Șeherezada a conti-

nuat șirul de povești. Fermecat de frumusețea,
inteligența și darul de povestitoare, regele s-a îndră-
gostit de Șeherezada cu care a trăit o viață lungă și fe-
ricită. Superba poveste de supraviețuire a Șeherezadei
prin cuvinte și povești a folosit drept model de-a lun-
gul anilor pentru diferiți scriitori, poeți, scenariști, re-
gizori, pictori, compozitori. Foarte cunoscut este
Rimski Korsakov care a compus muzica pentru baletul
Șeherezada în anul 1888.

Pictorița mexicană Frida Kahlo (1907-1954)
La vârsta de 5 ani a suferit de poliomielită,

boala care i-a afectat un picior. La vârsta de 18 ani a
suferit un cumplit accident rutier, medicii nu i-au dat
șanse de supraviețuire. Frida Kahlo a fost imobilizata
la pat luni de zile, cu tot corpul închis într-un corset
din metal care-i susținea coloana vertebrală. Este pe-
rioada când începe să picteze. Tatăl ei i-a confecționat
un podium special ca să poată picta în pat. În jurnalul
ei Frida Kahlo a scris: „Nu sunt bolnavă, sunt strivită,
dar sunt fericită atâta timp cât pot să pictez”. Majori-
tatea picturilor realizate în timp ce era imobiliză la pat,
sunt autoportrete ce reflectă suferința fizică, dar și
speranța. A mai scris: „Mă pictez pe mine, căci sunt
deseori singură și sunt și modelul pe care îl cunosc cel
mai bine”. Câțiva ani mai târziu, în 1950 a făcut can-
grenă la picior, a fost internată pentru 9 luni și a suferit
câteva operații. Și în acest timp a continuat să picteze.

George Bacovia (1881-1957)
Caracter retras, introvertit, cu o sănătate

șubredă care i-a marcat existența. Suferințele fizice,
bolile, i-au marcat și caracterul, ținându-l departe de
orice activitate socială și de viața publică. Talentul,
scrisul, arta, poezia erau suportul său. Depresia,
tristețea se reflectă în poezia bacoviana, de mare va-
loare unică. Cred ca este un exemplu de supraviețuire,
prin cuvinte, prin poezia izvorâta dintr-un organism
extrem de fragil.

Amos Oz, mult regretatul scriitor israelian
A scris împreună cu fiica sa o carte despre cu-

vinte. El considera că supraviețuirea poporului evreu,
nu se datorează neapărat religiei diferite, ci Cuvântu-
lui, textelor transmise din generație în generație: „Un
urmaș bine instruit reprezintă cheia supraviețuirii co-
lective”. Supraviețuirea unei culturi, în viziunea lui
Amos Oz, se bazează pe transmiterea ei prin cuvinte,
texte și cărți de la părinți la copii. Formula
supraviețuirii culturale fiind: părinte – carte – poveste

Lizetta Amir KLAIMAN

Cuvântul, cartea, arta ca mod
de supraviețuire și ca model

de inspirație

Absolventă a Liceului “Unirea” - promoția 1962
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– copil. Formula include părinte și învățător în egală
măsură. Cred ca este valabilă și pentru alte popoare.
Amos Oz considera că modul cel mai bun și mai efi-
cace de a cunoaște și de a înțelege alte popoare, alte
civilizații, alte culturi, alt mod de viață, este cartea,
creațiile literare ale respectivului popor. Mai mult
chiar decât călătoriile în acele locuri.

Cărțile au constituit model de inspirație din
cele mai vechi timpuri pana in zilele noastre pentru
pictori, sculptori, poeți, compozitori, cineaști. În toate
muzeele din lume se pot admira lucrări inspirate din

Biblie, din mitologia greacă, cea română,
ca și din cultura orientală. Exemplele sunt
nenumărate. Povestea biblică “Samson și
Dalila” a inspirat pictori și compozitori.
Giuseppe Verdi a creat opere nemuritoare
având ca model de inspirație capodopere
literare scrise de Shakespeare, Victor
Hugo sau Alexandre Dumas. Mozart a
compus opera Don Giovanni, inspirată de
piesa “El burlador de Sevilla” scrisă în
secolul al XVII-lea de către preotul spa-
niol Tirso de Molina. Mitul lui Don Juan
l-a inspirat și pe Moliere, dar și pe Byron,
ca și pe mulți alți scriitori, devenind un
model al libertinului, sau în alte versiuni
și interpretări, un model al unui om liber,
desprins de norme tradiționale. Ceai-
kovski a compus operele „Dama de pică”
și „Evgheni Oneghin” după cărțile lui
Pușkin, iar celebrele sale balete „Lacul le-
bedelor” și „Spărgătorul de nuci”, primul
inspirat de o legendă populară, al doilea

- de basmul lui Hoffmann.
Exemplele pot continua, însă voi încheia cu o

carte renumită în toată lumea, de inspirație transilvană:
„Contele Dracula”, cartea scriitorului irlandez Bram
Stoker, apărută în anul 1897. Romanul a fost transpus
pe ecran în câteva versiuni, cea mai recentă și mai ce-
lebră fiind a regizorului american Francis Ford Cop-
pola în 1992. Povestea contelui Dracula aduce anual
mii de turiști în România și cozi interminabile pentru
vizita la castel. Dar merită!

grafica: Irina Chiriță

grafica: Eliza Vlăsceanu
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Beatrice-Maria ALEXANDRESCU*

Umorul și poezia în companie
sau despre interioritatea 

salariatului japonez

grafica: Eliza Dobrițoiu
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Lucrarea își propune să ilustreze modul în care salariații japonezi își exprimă emoțiile prin intermediul
poeziei de tip senryū1, analizând poeziile scrise de aceștia în cadrul concursului inițiat în anul 1987 de firma
de asigurări “Dai-ichi Life Insurance”. Abordând cu umor evenimentele care aparțin vieții de zi cu zi, fie din
cadrul companiei, fie din spațiul intim, angajații acestei companii au continuat tradiția scrierii poeziilor de tip
senryū, conturând o formă de reflectare asupra ființei umane, mai degrabă încadrabilă în cultura populară. 

În cadrul acestei lucrări, vom prezenta trăsăturile specifice unui senryū și modul în care acesta s-a dez-
voltat, precum și elementele care fac parte din viața unui salariat. Un alt aspect de care ne vom ocupa îl repre-
zintă tendințele la nivel tematic în ceea ce privește evoluția acestor poezii.

Semănând din punct de vedere structural (5-7-5 more) cu haiku-ul, cele două tipuri de poezie se deose-
besc în ceea ce privește temele abordate, senryū concentrându-se pe natura umană, iar haiku-ul, pe elementele
naturale, numele acestui gen de poezie fiind stabilit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea2. El derivă din
maeku-zuke3, un tip de poem legat. Participanții compun tsukeku după ce le este prezentat maeku4 de către
tenja, urmând să fie notați5. În continuare, vom exemplifica acest mod de compunere, primele două versuri
fiind cele anunțate de Karai Senryū în cadrul unui concurs, iar ultimele trei, cele scrise de un participant care
descrie persistența unui tânăr îndrăgostit de cea care lucrează la o ceainărie, el fumând încontinuu și sperând
că aceasta va deveni interesată de el6:

もしやもしやと moshi ya moshi ya to doar de se va întâmpla
もしやもしやと moshi ya moshi ya to doar de se va întampla
水茶屋へ mizuchaya e în ceainărie
来ては輪を吹き kite wa wa o fuki suflând inele de fum 
日を暮らし7 hi wo kurashi toată ziua
Din varietatea temelor fac parte diversele ocupații (de exemplu, medic, hoț, funcționar), figuri literare,

evenimente istorice, relația dintre femei și bărbați8, dintre părinți și copii, respectiv dintre membrii aceleiași
familii aparținând diferitelor generații9. Dacă haiku-ului îi este specific kireji10, terminându-se adesea într-un
substantiv, senryū cuprinde o singură unitate gramaticală, jocuri de cuvinte, metafore și comparații (mitate) și
se termină cu un verb la ren’yōkei - forma continuativă, satirizând adeseori personaje și evenimente din litera-
tura clasică11. Ōnishi Yasuyo (n. 1949), care scrie atât senryū, cât și haiku, afirmă că cele două genuri de poezie
pot fi diferențiate numai cu ajutorul numelui autorului12. Totodată, senryū subliniază contradicțiile existente în
societate, precum și slăbiciunile caracteristice firii umane13. În 1765, discipolul lui Karai Senryū publică o
colecție cu versurile care au fost premiate la concursurile din perioada 1757-1765, apărând astfel un nou gen
de poezie care a primit numele acestuia, până în 1838 fiind publicate 167 de volume. Lumea cuprinsă în ver-
surile unui senryū este una bogată, în care se împletesc obiceiurile nipone, gastronomia, statutul femeii căsă-
torite, așa cum este schițată într-o poezie imaginea soției care îi repetă bucătăresei să nu arunce apa în care a
fost preparat tofu, în care se consideră că se pot spăla hainele14. În continuare, vom prezenta un senryū din pri-
mul volum (1765), în care este surprins un aspect cunoscut din viața unui funcționar – obiceiul mituitului, re-
marcându-se încă din primele secole ale dezvoltării acestui gen de poezie preocuparea pentru ceea ce ține de
diversele ocupații: 

“役人の yakunin no, Copilul funcționarului
子はにぎにぎを ko wa niginigi wo Ce repede a învățat
よく覚え15 yoku oboe Să își deschidă și închidă pumnul”
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Conținutul umoristic și observațiile referitoare la
profesii sunt prefigurate și într-un alt senryū în care se
sugerează oboseala resimțită de un cal care își așteaptă
de mult timp stăpânul în fața localului în care acesta a
intrat să guste dengaku16. Începând să lovească pământul
cu copita, calul este certat de stăpân17.

Popularitatea acestui gen de poezie poate fi ob-
servată și în următoarele epoci din istoria Japoniei și
chiar astăzi18, traversând mai multe perspective, precum
idealismul, realismul social și individualismul19, în
senryū-ul scris de salariați fiind redată dinamica vieții
din companie și de familie cu toate imperfecțiunile ei20. 

Angajații companiilor din Japonia se înscriu într-
o cultură bine definită, din care nu lipsesc normele de
conduită, simțul responsabilității și anumite principii care
își au rădăcinile în confucianism, despre acestea scriindu-
se în această subcategorie a senryū-lui. Relația cu colegii,
cu membrii familiei și cu superiorii, problemele întâm-
pinate în cadrul companiei, orele suplimentare, precum
și modul de comunicare cu ceilalți conturează o identitate
– aceea a unui sarariiman (angajat al unei companii). El
întruchipează superioritatea masculină, reușita, puterea,
modelul fiind unul în continuare susținut de instituții și
corporații21. Acesta, în schimbul recompenselor, al
siguranței și al protecției, dă dovadă de loialitate și are o
atitudine de supunere22, considerându-se că ar trebui să
accepte, atunci când i se propune, să fie transferat într-o

altă localitate pentru a lucra (“fenomenul” tanshinfunin)23. Și în anii ’70, japonezii își doreau confortul și
siguranța oferite de un loc de muncă în marile întreprinderi, multe femei din Japonia visând să se căsătorească
cu un sarariiman24. Cu toate acestea, răceala dintre cei doi caracterizează relația viitoare, răceală care contribuie
și la imposibilitatea creării unei relații desăvârșite cu copiii25. Mai mult decât atât, identitatea lor se construiește
mai degrabă în raport cu firma pentru care își sacrifică existența, atunci când ies la pensie fiind priviți ca niște
“frunze umede care au căzut”26. În anii 1990, stresul a devenit un subiect mult discutat, crescând și numărul
ratei de suicid în rândul bărbaților de vârstă mijlocie,
o altă preocupare fiind cea pentru scăderea numărului
celor care mor prin epuizare la locul de muncă27. 

În ceea ce privește dinamica relației dintre
soți, pe care o vom analiza discutând în continuare
conținutul unor senryū, aceasta, deși în ultimii ani s-
a mai schimbat ca urmare a influențelor occidentale,
continuă linia tradițională, bărbații căutând o parte-
neră ascultătoare, care să fie cea, aleasă “și nu cea
care, alege”, fiecare desfășurându-și activitatea – di-
ferită de cea a partenerului - într-un alt spațiu28, ceea
ce conduce la o distanțare emoțională. Pentru un sa-
rariiman, ceea ce îl împlinește, scopul vieții (ikigai-
ul)29 poate avea mai multe nuanțe: compania, căreia i
se dedică30, existând și unii care construiesc o relație
mai apropiată de familie și au grijă de copii, deși sunt
adesea percepuți diferit de colegi31. Puțini își regăsesc
acest ikigai în spațiul familial, în timp ce pentru alții,
acest ideal s-a transformat într-un nou motiv de îngri-
jorare32. De asemenea, în ceea ce îi privește pe alții,
deziluzia este una și mai mare, întrucât nici compania,
nici familia nu constituie resurse ale împlinirii inte-
rioare33. Adesea, în manga, acești sarariiman sunt
caricaturizați34. Nu doar manga, ci și ziarele japoneze
încurajează exprimarea umorului prin existența unor
rubrici pline de comentarii, care contrabalansează ca-
racterul serios al știrilor35, în publicațiile din Japonia
fiind promovat senryū. Salariatul japonez este privit
cu umor și într-un articol apărut pe 14 ianuarie 2000
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în ziarul Sankei Shinbun, în care este ilustrat domnul Sa-
rari care, trezindu-se dimineața, este nedumerit, neștiind
dacă în acea zi sau în următoarea trebuie să plece la com-
panie – glumă care trimite la situația economică din acea
perioadă, când mulți sarariiman erau concediați și nu le
puteau mărturisi acest lucru membrilor familiei, îmbră-
cându-se dimineața ca și când ar merge la firmă36. Cari-
catura mai sugerează și posibilitatea ca domnul Sarari să
nu mai știe dacă este în concediu sau nu37.

Pe lângă Dai-ichi, și alte două companii japoneze,
Orix și Toto, sponsorizează astfel de concursuri38.

În versurile premiate în cadrul ediției din 2007 se
regăsesc aspecte care aparțin societății moderne puternic
tehnologizate39, ca în 脳年齢　年金すでに　もらえ
ます40 – Nō nenrei nenkin sude ni moraemasu “Vârsta
creierului meu / Deja pot / Ieși la pensie”, senryū care
aduce în discuție problematica jocurilor Nintendo. Ur-
mătoarele două senryū premiate reliefează absența unei
călduri resimțite la nivel emoțional, lipsa empatiei, ră-
ceala, precum și suferința cauzată de o situație-limită: こ
のオレに　あたたかいのは　便ﾖ座だけ41- Kono ore
ni atatakai no wa benza dake “În ceea ce mă privește
/Cald este numai /Scaunul de toaletă”; 犬はいい　崖
っぷちでも　助けられ42 - Inu wa ii gakeppuchi demo
tasukerare “E bine să fii câine / Chiar și pe marginea
prăpastiei / Ești ajutat”. 

În poeziile scrise în perioada 1990-2005, temele predominante sunt familia, locul de muncă, respectiv
societatea, subtemele fiind stilul de viață, relația cu membrii familiei, bucuria, speranța, colegii, salariul, res-
tructurările, domeniul IT, cuplurile, ieșirea la pensie, diversele evenimente, condițiile de muncă și sporturile43,
care reprezintă o formă de consolidare a moralității și a responsabilității într-o societate colectivistă44.
Incompetența propriei persoane sau inabiliatea de a crea un mediu bine structurat, alături de inutilitatea întâl-
nirilor cu ceilalți membri ai companiei sunt înglobate într-un număr mare de poezii (45), la fel cu indicațile ne-
potrivite, așa cum se și arată prin poeziile incluse într-un articol despre schimbarea mentalității salariatului45:
会議して 次の会議の 日を決める - Kaigi shite tsugi no kaigi no hi o kimeru “O ședință/pentru a hotărî
data/următoarei ședințe”. 結論の出ない会議を又重ね - Ketsuron no denai kaigi wo mata kasane “Încă o
ședință/Prin care/nu vom stabili nimic”. お願いだ手を出さないで課長さん – Onegai da te wo dasanaide
kachō-san “Te rog, /șefule de secție, / nu ajuta”46.

Nu doar ceea ce se desfășoară în companie, ci și ceea se petrece în spațiul intim al unui angajat este
oglindit în aceste versuri, în special absența unor activități în timpul liber care să contureze un scop, un sens al
vieții personale: 三日目はやることもなし三連休 – Mikkame wa yaru koto mo nashi sanrenkyū “Nimic de
făcut/în a treia zi / Week-end-uri lungi”47. Salariații sunt atât de dedicați companiei, făcând ceea ce li se cere48,
încât tot ceea ține de propria invidualitate este uitat, de neînțeles, provocând confuzii. Modul în care trece
fiecare zi se înscrie într-o monotonie în care nu se regăsește nici un contact cu lumea umană, ci scurte
interacțiuni cu jocuri mecanice încadrate între sositul târziu și plecatul devreme de la locul de muncă: 朝遅刻
昼パチンコ　午後早退49 - Asa chikoku hiru pachinko gogo sōtai50 “Dimineața târziu / La prânz – pachinko/
Plec devreme”51. Principiile confucianiste se reflectă în grija pentru păstrarea feței, așa cum este subliniat în
următoarele versuri, în care salariatul își exprimă îngrijorarea cu privire la rușinea pe care ar putea cineva să o
resimtă dacă ar pleca înaintea celui superior: さあ五時だ　誰が最初に　席を立つSaa goji da dare ga
saisho ni seki wo tatsu “5 p.m. / Cine va pleca / Mai întâi”52. Orele suplimentare, care îi îndepărtează de viața
de familie și de propria individualitate, sarcinile complexe, stresul și încercarea de a găsi un echilibru, timpul
îndelungat petrecut pe drum pentru a ajunge la companie, care constituie un alt mod de înstrăinare de soție și
de copii, se reflectă de asemenea în versurile mai multor angajați53: まだ寝てる　帰ってみれば　もう寝
てる54 – Mada neteru kaette mireba mō neteru “Încă dormind/ Când mă întorc acasă/ Deja dorm duși”. Acest
senryū surprinde esența existenței unui salariat japonez, a cărui activitate pare să nu fie extinsă doar între mo-
mentele în care propriii copii deschid ochii și îi închid pentru a merge la culcare, ci pe o perioadă mai lungă,
care duce la construirea unei imagini paterne diferite, în care tatăl aproape nu mai este perceput ca un membru
al familiei. În antiteză cu otoko-yaku (actrițele care joacă rolurile masculine) de la Teatrul Takarakuza, în al
căror portret se împletesc frumusețea, inteligența, puritatea, romantismul, fiind admirate de majoritatea spec-
tactoarelor, acești sarariiman nu constituie deloc idealul masculin55. Dificultatea în ceea ce privește clădirea
unor momente proprii, în care fiecare să se poată detașa de problemele firmei așa cum este detașat de treburile
de acasă, este resimțită în versurile 無料するな　本心なら　休暇くれ - Muryō suru na honshin nara kyūka
kure “Nu te epuiza/ Dacă într-adevăr asta simți/ Dă-mi o zi liberă”56.
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Poezia care a fost considerată demnă de premiul I la ediția din anul 2017 punctează un paradox al vieții
de zi cu zi, în care este prefigurată și absența unei relații cu natura, în care individul s-ar putea regăsi pe sine,
spațiul fiind unul închis, iar mișcările, marcate de artificialitate: スポーツジム、車で行って、チャリをこ
ぐ57 – Supōtsujimu kuruma de okonatte, chari wo kogu “Până la sala de sport/ Unde pedalez/ Merg cu mașina”.
Contradicții asemănătoare între fapte se întâlnesc și în alte poezii, restricțiile (de exemplu, în ceea ce privește
fumatul și consumul de sare) fiind tratate cu umor58. Pe următoarele locuri s-au plasat poezii care redau at-
mosfera tensionată din familie, salariații nefiind neînțeleși doar de către soție, ci și de către computere: 違う
だろ！　妻が言うなら　そうだろう59‐ Chigau daro! Tsuma ga iu nara sō darou “Nu-i așa!/ Dacă spune
soția/ Așa o fi”; ノーメイク、会社入れぬ、顔認証60 – Nō meiku, kaisha hairenu, kaoninshō “Fără machiaj/
Sistemul de recunoaștere facială/ Nu m-a lăsat să intru”. Raportul uman-tehnologizat este unul sensibil, în
care totul se întâmplă în detrimentul naturii umane, blocate în mulțimea de aparate, parole și sisteme de
recunoaștere care oferă siguranță conform unor standarde care se întorc împotriva caracterului natural: 減る
記憶、それでも増える、パスワード 61– Heru kioku, sore demo fueru, pasuwādo “Memoria tot mai slabă/
Cu toate acestea, tot mai multe/ Parole”. Memoria, deși slabă, nu încorporează numai aspecte care țin de co-
ordonatele lumii corporatiste, ci și evenimente din istoria personală, ca în cazul următorului senryū: 記憶に
ない 夫vのどこに 惚れたのか 62- Kioku ni nai otto no doko ni horeta no ka “Unde/ S-o fi îndrăgostit/ De
soțul ei”. Nu doar interioritatea masculină, ci și cea feminină se exprimă prin intermediul acestor senryū, în
care apar termeni specifici culturii populare, de exemplu, ikemen (bărbat cu un aspect fizic plăcut): 汗だくは
イケメンだけが　許される63– Asedaku wa ikemen dake ga yurusareru “Doar un ikemen/ Are voie/ Să trans-
pire”. Ruptura și înstrăinarea de propriile rădăcini sunt notate în următoarele versuri, în care legătura cu primii
ani ai existenței este înlocuită de ceva care se încadrează în limitele formalului, economicului: ふるさとへ
納税だけが　帰省する64 - Furusato e nōzei dake ga kisei suru “Acasă/ Se mai întorc/ Doar taxele”. Eul nu
mai revine în propriul mediu, care mai primește doar vizite formale din lumea îndepărtată a capitalismului.
Formalitățile sunt legate și de mediul virtual - prin aparenta satisfacție oferită de aprecierile din partea celorlalți,
plăcerile naturale sunt suprimate, precum cea resimțită atunci când individul încearcă diverse feluri de mâncare
în mai multe localuri, scopul nemaifiind unul care ține doar de propria ființă: インスタでイイネ! を取るた
め食べ歩き65- Insuta de ii ne! Wo toru tame tabearuki “Pentru un like/ pe Instagram/ Gustăm diverse feluri
prin restaurante”. Individul este amenințat încontinuu de tehnologizarea exagerată, care tinde să îl substituie
și să ducă la dispariția a tot ceea ce unea umanul de natural, însă totul este privit cu umor, ca și când s-ar înscrie
în firescul lucrurilor. 

Timpului petrecut în companie i se adaugă timpul dedicat reflectării asupra propriei persoane, inclusiv
asupra propriei înfățișări, care nu corespunde canoanelor: 皮下脂肪　資源にできれば　ノーベル賞66 -
Hikashibō shigen ni dekireba nōberu-shō “Grăsimea subcutanată/ De-aș putea-o transforma într-o resursă
naturală/ Aș primi Nobelul”. 

Alte poezii premiate în ultimii ani prezintă fe-
nomene care caracterizează relațiile dintre soți din
spațiul japonez, contrastul dintre tradiție și moderni-
tate, conflicte care definesc cultura afacerilor din Ja-
ponia: ラインより　心に響く　置き手紙67 - Rain
yori kokoro ni hibiku okitegami “O scrisoare/ Are un
ecou mai puternic în inimă/ Decât Line”. Nevoia de
afecțiune este resimțită, aplicațiile prin care se comu-
nică eficient, dar lipsit de emoții profunde, în societa-
tea contemporană, neputând lua locul metodei altădată
des folosite și impregnate de apropiere sufletească, co-
municarea fiind una autentică – scrisoarea. Numerele
ajung să umple existența unui salariat, care are, în mod
mai mult sau mai puțin surprinzător, o relație foarte
strânsă cu cifrele și nu cu cei asemenea lui, și aici căl-
dura interioară fiind inexistentă: キミだけは　オレ
のものだよ　マイナンバー68 Kimi dake wa ore no
mono da yo mainanbā “Numărul meu/ Ești doar/ Al
meu”. Dinamica – sau mai degrabă monotonia – fa-
miliei este compusă din tensiunile din timpul cinei,
când salariatul își dă seama că soția nu i-a pregătit o
masă copioasă, următorul senryū conținând un joc de
cuvinte – okazu nashi (fără fel principal) și omotenashi
(ospitalitatea fără urmă de egoism din cultura
niponă)69: 妻不機嫌, お米ﾄと味噌汁, 「お・か・
ず・な・し70- Tsuma fukigen, okome to misoshiru, o
ka zu na shi “Soția capricioasă/ Numai orez și supă
miso71/ Nici un fel principal”. 
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Identitatea salariatului japonez și umorul cu care îmbracă realitatea se evidențiază atunci când un par-
ticipant la acest concurs meditează asupra emoțiilor pe care le lasă să se manifeste în relația cu soția și cu
propria tabletă, care se bucură de mai multă căldură din partea acestuia. Așa cum este reliefat și în alte senryū,
salariatul este mai apropiat de ceea ce nu reprezintă
umanul, ci ultratehnologizatul, standardizatul. 

Automatizarea excesivă și întreruperea comuni-
cării directe dintre oameni duc treptat la reducerea mo-
mentelor în care fiecare își manifestă afectivitatea: 妻
よりも しゃべってなでてる　タブレット
72 Tsuma yori mo shabette nadeteru taburetto “Vorbește
cu tableta/ și o mângâie/ Mai mult decât pe soție”. Atât
intimitatea dintre soți, care îi lasă loc aparentei intimități
dintre om și aparatele moderne, cât și legătura dintre
tată și copii sunt marcate de o distanțare, de această
dată, chiar în teritoriul virtualității: 父からの　友達
申請　ひく娘73- Chichi kara no tomodachi shinsei
hiku musume “Cererea de prietenie/ A tatălui/ Ezitarea
fiicei”.Umorul iese la suprafață și atunci când salariații
ridiculizează modul în care superiorii pronunță numele
unor programe de pe computer, diferențele fiind colo-
sale – exil și Excel: Excelを　エグザイルと　読む
部長74 - Ekuseru o eguzairu to yomu buchō “Șeful care
citește/ Exil/ În loc de Excel”. 

În concluzie, senryū-ul compus de salariații ja-
ponezi imaginează o lume în care umorul se împletește
cu elementele culturii nipone moderne căreia aceștia îi
aparțin, conturând o sensibilitate care se concentrează
asupra raportului uman-tehnologizat. Salariații, dedicați
companiei, se distanțează de familie, intimitatea din ca-
drul acesteia fiind redusă, naturalul, afectivitatea dis-
persându-se pentru a face loc unei noi lumi – aceea a
ultratehnologizării.
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Dr. Ionuț-Flavius Bratu

Opinii și deziderate – 
cu și despre creier

„Nimeni nu caută decât ceea ce știe și nu
găsește decât ceea ce caută” - (W. Goethe) - cu acest
citat se încheia primul curs de semiologie la care am
participat ca student medicinist în anul III, iar asta va
constitui acel primum movens al mărturiei-eseu din
cele ce urmează.

Prolog - meta din fața porții
Întotdeauna este vorba despre ciclicitate,

compensație, complementaritate. Oricât ai sparge în-
tregul, nu te poți tăia în palme în sensul fiecărui ciob,
fiind sfera prea plină de definiția TOT-ului va ricoșa
din mână-ți-n-mână-ți, pe umărul drept, pe umărul
stâng, apoi în spate. Vei fi împins în față, eu întreg
către TOT tu, eu într-o altă instanță, dar când te uiți în
urmă îți dai seama ca nu e nimeni – așa te-ai întregit,
tu, un TOT al unui acum de mai încolo.

Poate un observator independent ar putea
afirma că totuși te-ai deplasat, dar cum tu ești un în-
treg, iar întregul te-a împins încercând să-l spargi către
(un alt) tu, acum tu poți fi la rându-ți observatorul in-
dependent, astfel, în definitiv, nu s-a întâmplat nimic
– e totul doar un întreg static al unei permutări de per-
spectivă.

În jocul instanțelor și al întregului, al eternei
reîntoarceri la realitatea proprie, nimic nu vine mai in-
stinctiv și mai potrivit pentru pelerinajul sensului decât
privirea în interior, de regressus ad întregul original-
închidem ochii. Conform fenomenului lui Bell (cunos-
cut ca reflexul palpebro-oculogir) globii oculari vor
realiza o mișcare de repoziționare către superior și la-
teral într-un reflex de apărare, iar, conform tezei între-
gului ciclic pe care am adus-o în discuție, privirea din
spatele pleoapelor va aureola o lume superioară a me-
tafizicii întregului din întreg, o ramă în ramă în care,
bineînțeles, atât cel care realizează inserția, cât și cel
inserat este creierul.

O parafrazare a unui fragment din
Upanișadele „lumină din lumină și tot ceea ce
strălucește nu este decât umbră a strălucirii Sale” tot
nu ar reuși sa sublinieze importanța creierului ca
intersecție dintre lumile întregului (sine și rest) sau
poartă către realitate, cât și realitatea însăși.

Realitatea – fizica de dincolo de poartă
Este lesne de aplicat etichete cu iz de clișeu ca

„secolul vitezei/inovației”, mai greu este de transmis
cu adevărat amalgamul de trăiri individuale cu corec-
tări de traiectorie, adaptări, tatonări, încăpățânarea și
uneori (din fericire) facilitatea cu care ești pus față în
față și obligat să asimilezi ca de netăgăduit (norocul
anilor aceștia face ca orientarea sa fie riguros evi-
dence-based) perpetuele modificări de paradigmă.

Deceniul încheiat a fost marcat de unul dintre
cele mai importante evenimente în ceea ce privește
evoluția înțelegerii creierului uman, respectiv concen-
trarea eforturilor de cercetare în jurul conceptului de
creier – rețea de rețele - în cadrul așa numitei „conec-
tomică cerebrală”. Creierul este văzut ca un ansamblu
de populații neuronale (și nu numai!), care dincolo de
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organizarea anatomo-structuro-histologică de nivel
primar este organizat din punct de vedere funcțional
în hub-uri nervoase (centri, noduri de rețea) interco-
nectate. Un simplu exemplu practic ar fi în epilepto-
logie: teoria clasică afirma că în contexul crizei
epileptice (aici-din punct de vedere electrofiziologic-
activitate neuronală anormală excesivă și/sau sin-
cronă) descărcarea electrică se propagă în pată de ulei
recrutând populații neuronale în mod concentric, pe
măsură ce frontul de depolarizare se propagă la
distanță de focarul epileptic. Practica, respectiv teoria
modernă au arătat că lucrurile nu stau tocmai așa (aici
intervenind conceptul de conectomică cerebrală): în
urma ablației focarului epileptogen pacienții (îndeo-
sebi cei cu epilepsie farmacorezistentă veche) nu
numai că nu au fost tot timpul vindecați, ci au început
să aibă crize epileptice cu alte puncte de plecare.
Aceste puncte (s-a demonstrat prin diferite metode de
imagistică funcțională și de electrodiagnostic) erau in-
terconectate cu focarul epileptogen ablat, astfel: în
timp (până la obliterarea focarului primar), în afară de
primul hub generator de crize, au fost recrutate pro-
gresiv și făcute să funcționeze anormal și să devină la
rândul lor huburi generatoare de crize, centre neuro-
nale aflate la mai mică sau mai mare distanță, tocmai
în virtutea conexiunilor fiziologice pe care centrii
nervoși le împărtășesc.

Mai mult, dincolo de organizarea funcțională,
nivelul terțiar în care putem privi organizarea creieru-
lui constă în funcția per se – realitatea (de care suntem
conștienți, pe care ansamblul proceselor neurocogni-
tive ne-o redau tangibilă, credibilă) nu stă! Realitatea
continuă să existe orice am face și aici apar mai multe
nivele de funcționare ale rețelelor cerebrale de la
rețele: de exemplu una dintre rețelele care sunt mai ac-
tive în funcționarea bazală (atunci când nu îndeplinim
o sarcină anume, doar ne odihnim cu ochii închiși) este
„default mode network”. Nivelul de implicare al aces-
teia diminuează în cazul unei activități task-orientate
care necesită concentrare și atenție sporită.

Noi porți, noi orizonturi, aceiași noi
„Listening to the patient is telling you the diag-

nosis” - (W. Osler) citatul acesta probabil ar trebui să
stea pe frontispiciul oricărui orgoliu de bun clinician
având în vedere că anamneza (ceea ce ne povestește
pacientul), coroborată cu examenul clinic conduc către
așa-numitul diagnostic de etapă, viitorul fundament al
diagnosticului pozitiv (cel care a însumat și
investigațiile adiacente, a exclus diagnosticele
diferențiale).

Cu riscul căderii în desuet și trivialitate trebuie
să menționez că nu este mai puțin adevărat faptul că
ascultarea aceea activă care permite rezolvare, condu-
cere către rezultat și cel puțin paliativul (dar nu mai
puțin așteptatul și bine primitul) catharsis și ea nu tre-
buie direcționată numai către pacienți, ci și către noi
înșine. Ciclicitatea anterior menționată se închide în
reiterarea conceptului de privire în interior, dar de data
aceasta nu către fizica și metafizica cerebrală, ci către
umami-ul din realitatea fiecăruia. Un gust atât de spe-

cial și plăcut nu poate fi obținut decât prin alegeri bine
cântărite și asumate. Având în vedere că realitatea este
și ea definită de coordonata timp, iar din infinitatea
combinațiilor de posibilități pe care le putem experi-
menta în realitatea individuală, colectivă, nu putem
avea timp decât de unele, este ideal mai degrabă să ne
adaptăm în contextul dezideratelor noastre decât să
modificăm tot timpul calea și ținta, calea și ținta etc.
De ce aici? De ce afară? De ce una? De ce cealaltă?
Ideal... dar în tot jocul probabilităților nu ne împiedică
nimeni și nimic să fim cât de buni putem cu și între
noi precum și cât mai pregătiți pentru a face față cât
mai bine eventualelor ajustări ale traiectoriei. 

(Cât despre mine) De ce neurologie? Pentru
(că) biologie, neuroștiințe, doamna profesoară Ciucu,
pentru practicile de vară (veri întregi chiar), după-
amieze după stagii, gărzi lungi/mici și alte cele la și
de la Spitalul Universitar de Urgență București, pentru
că ÎNTREGUL colectiv al secției de Neurologie de
acolo - clinica coordonată de domnul prof. Băjenaru
Ovidiu (familia profesională care a turnat un funda-
ment ferm în formarea mea și mi-a insuflat apropierea
față de clinică în general, nu numai neurologie – cu
accent pe doamnele doctor Athena Ribigan și Florina
Antochi), pentru dezideratul unei cariere în final în
epileptologie ca vârf al privirii în și din interior către
realitatea subiectivă și obiectivă.

Cine știe ce va fi mai departe... deocamdată
sunt aici, cu toți cei care m-au făcut ÎNTREGUL DE
ACUM.

grafica: Adrian Nicolae Taban
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Modalități de reprezentare 
a peisajului în pictură

Într-unul din interviurile date în calitate de di-
rector al Muzeului Țăranului Român, pictorul Horia
Bernea a fost întrebat care este relația lui cu natura și
a vorbit despre valoarea formativă moral, etic, dar și
artistic a naturii. Natura este profesor pentru artist, pri-
mul reper de luat în seamă, fiind mai bogată chiar
decât istoria artelor. Natura este imaginea „legii zidi-
rii”, pe care putem încerca astfel să o deslușim, în ine-
puizabila ei alcătuire: 

„... în momentul când mi-am dat seama că nu
mai există practic învățământ artistic sau, în orice caz,
că nu există în felul acela atotcuprinzător în care a
existat în decursul istoriei, mi-am dat seama că sin-
gurul mod în care pot să suplinesc absența unui ade-
vărat maestru de atelier, a unei adevărate școli este
să apelez la cele două instanțe care au rămas foarte
solide și anume la cultura de muzeu, la cultura vizuală
și la cunoașterea naturii. Natura pune o infinitate de
probleme și soluții. Este de o bogăție uriașă, atât de
mare încât aș putea spune că nu se poate compara nici
istoria artelor cu natura ca posibilități, dacă suntem
creștini. Și chiar necreștini fiind, trebuie să acceptăm
că există o lege a zidirii și cine știe să vadă în natură
ceea ce trebuie să vadă, o să vadă întotdeauna o cauză
finală, o motivație dincolo de natură și o bogăție prin
transparență care este infinită și de unde, efectiv, ca
artist, te pot inspira (adăpa).”

Vorbind în cadrul aceluiași interviu, despre
modul în care percepe sacrul prin mijlocirea naturii,
Horia Bernea mărturisește că, dacă a pictat un pom, a
încercat „prin acele linii de axialitate ale imaginii,
prin unicitatea ei, prin anume raporturi, printr-un
anumit fast al imaginii, prin toate a încercat o apro-
piere programatică de domeniul sacrului.”

Sigur, viziunea maestrului Bernea asupra na-
turii în general și asupra peisajului în particular, vi-
ziune având un fundament creștin, este doar o
modalitate dintre multe alte modalități de a percepe
natura, peisajul. Am considerat necesar ca, într-o abor-
dare cronologică a problematicii reprezentării plastice

a peisajului, să încep cu aceste câteva idei ale pictoru-
lui Bernea, pentru că ele reflectă o percepție mijlocită
de experiența culturală autohtonă și, prin urmare, este
mai apropiată felului nostru, al românilor, de
înțelegere. Horia Bernea a vorbit în acest interviu și
despre întâietatea naturii în ordinea modelelor care pot
sluji omului pentru înțelegerea sensului vieții. Ideea
aceasta se constituie și într-o justificare valabilă pentru
orientarea predilectă a artiștilor din toate timpurile
către reprezentarea naturii, în general, cu figurația ei
complexă și a peisajului, în particular, cadru primor-
dial al vieții. Oricât ne-am strădui să interpretăm non-
figurativul, vom rămâne într-un registru liminal, al
senzațiilor evanescente, fără consistența de idei și sen-
timente care poate fi generată de figurarea naturii. De
aceea, interesul pictorilor pentru peisaj este ghidat de
instinctul figurării lucrurilor care contează în universul
lumii concrete, fie că figurarea presupune imersia într-
un spațiu la fel de concret de idei sau de semne arhe-
tipale, fie că ea e rodul transfigurării mai mult sau mai
puțin sensibile a unor repere vizuale și atât. Mai con-

Les tres riches heures du duc Jean de Berry 
pagina de manuscris

Giorgione - Furtuna
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cret, pictura de peisaj, fie că e simbolică sau nu, fie că
a fost doar atașată altor teme sau că a fost autonomă,
este expresia nevoii omului de a comunica felul de a
gândi și de a simți ale timpului său.

Din acest punct de vedere, analizând evoluția
picturii peisagistice, putem distinge mai multe cicluri
de interpretare a cadrului natural în funcție de succe-
siunea lor cronologică. Perioada de până în Evul
Mediu este perioada în care simțul elin al valorii
umane nu a lăsat ca genul peisagistic să se desprindă
ca domeniu autonom. Peisajul în această perioadă era
un fundal, o digresiune. Multă vreme după ce ele-
mente ale stilului clasic au dispărut, stilul impresionist
al tratării acestor peisaje a proliferat. De exemplu, în
Psaltirea din Utrecht (secolul al IX-lea) apar motive
de peisaj de inspirație elenistică. 

Așa cum pentru imitarea realității este necesară
o tratare analitică a formei, tot așa pentru o artă de sim-
boluri este necesar un limbaj decorativ. Copii realizate
de călugări în secolul al XII-lea după manuscrise an-
terioare vădesc din acest punct de vedere diferențele
de tratare ale peisajului între două epoci distincte. 

Odată cu zorii Renașterii italiene, în secolul al
XIV-lea, peisajul simbolic este privit prin prisma unei
mentalități diferite de cea anterioară, mentalitate care
acum exprimă bucuria ochiului în fața Creației,
această receptare fiind în sine un izvor de fericire.
Concură la schimbarea aceasta bruscă de optică și des-
ele ieșiri în natură ale lui Petrarca, precum și reînvierea
unui mit foarte vechi – cel al grădinii – loc al Paradi-
sului, Edenul, grădina hesperidelor. Tema grădinii în-
chise, în inima căreia principalii protagoniști sunt
Fecioara și Inorogul (ca simbol al lui Hristos) este pre-
dilectă acum. În multe din aceste reprezentări se simt
în bogăția decorativă influențe persane (influențe care
ajung prin manuscrise în Spania sau Veneția).

În „Les très riches heures du Duc Jean du
Berry”, manuscris francez din secolul al XV-lea, atât
scenele descriind munca oamenilor în diverse anotim-
puri cât și episoadele de vânătoare au păstrat ceva din
atmosfera feerică a grădinii cerești, dar pare că talen-
tatul miniaturist a dat uitării limbajul simbolic în care
a fost tratat peisajul până în acel moment. 

În aceeași perioadă, în pictura maestrului ita-
lian Fra Angelico, o lumină mirifică inundă tot peisa-
jul. Este lumina divină, paradisiacă, dezvăluind parcă
taina ființării fiecărei făpturi în parte. Mergând mai
spre nord, în zona flamandă, Jan van Eyck pictează a
sa „Adorare a Mielului”, primul mare peisaj modern
și ultimul mare peisaj simbolic, care încheie după
1420 acest tip de viziune asupra naturii.

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului
al XV-lea, preocuparea artiștilor în abordarea peisaju-
lui, atât a celor flamanzi cât și a celor italieni, se va
îndrepta către analiza spațiului. Peisajul înseamnă
acum pentru pictura flamandă ceea ce înseamnă pentru
cea florentină reprezentarea mișcării. Peisagiștii fla-
manzi, Hubert și Jan van Eyck și maestrul de la
Flemalle, pictează peisaje, încercând o eșalonare a pla-
nurilor în manieră empirică; italienii însă, într-o epocă
de neliniști umaniste, nu vor lăsa la voia întâmplării o
chestiune atât de spinoasă ca reprezentarea într-un
spațiu bidimensional a celor trei dimensiuni. În Italia
va lua naștere perspectiva ca știință. Brunelleschi își
construiește cu o desăvârșită rigoare matematică pei-

Concepția monastică privitoare la rațiune și
idee ca domenii ale divinului și la senzații ca domeniu
al umanului neîndumnezeit a determinat, într-o primă
fază a Evului Mediu, felul aparte de tratare a lumii per-
cepute prin simțuri. Peisajul nu este acum un spațiul
real, ci unul simbolic, omul medieval având o foarte
mare acuitate pentru decriptarea acestor simboluri. O
întreagă teologie, având la bază „Fiziologul” și
concepțiile privind „asemănările neasemenea” ale lui
Dionisie Areopagitul, vorbește despre elementele na-
turii, care poartă o semnificație anagogică, încifrând
un simbol divin. Simetria de termeni în relația simbol
- simbolizat este considerată ancestrală; cu alte cu-
vinte, nu omul investește elementele naturii cu
semnificație, ci semnificația există în ele încă de la
crearea lumii. (Umberto Eco, în „Arta și frumosul în
estetica medievală”, face o sinteză a concepțiilor vre-
mii medievale care s-au reflectat în artă).

Giovanni Bellini - 
Sfântul Ieronim citind

Jan van Eyck - Altarul mielului mistic
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sajele, în schimb, formulele lui se vădesc neputin-
cioase în fața lirismului și frugalității norilor de pe cer.

Leon Batista Alberti construiește chiar o ca-
meră obscură destinată obținerii unor vederi panora-
mice ale peisajului. Vederi panoramice vor mai fi
întâlnite de acum încolo, înălțarea primului plan, care
apare la unii artiști ai epocii, fiind un caz special de
panoramare, expresiv și ușor de reprezentat prin mij-
loacele matematice alberiene. 

În aceeași perioadă, venețianul Giovanni
Bellini primește de la nordicul Jan van Eyck prin
Antonello de la Messina gustul pentru lumină în ob-
servarea cadrului de natură. Bellini e unul dintre cei
mai mari peisagiști din toate timpurile, lucrările lui
fiind scăldate într-o lumină dramatică, a zorilor și a
amurgului. De la Bellini, Giorgione învață magistral
lecția reprezentării dramatice. În scena intitulată „Fur-
tuna”, efemeritatea unui fulger, a unei scânteieri de lu-
mină anunțând ploaia este, pentru Giorgione, pretextul
unei meditații asupra tainelor vieții. Neelucidat încă,
tâlcul acestei opere se vrea găsit parcă doar în asocie-
rea dintre intensitatea și caracterul fugitiv al eveni-
mentului meteorologic și relația stranie dintre bărbatul
și femeia zugrăviți separat, în planul apropiat. Să fi
intenționat Giorgione să facă referire la caducitatea iu-
birii? În orice caz, peisajul are aici rol de cutie de
rezonanță, amplificând separarea și tensiunea dintre
cei doi protagoniști. 

În ultimul pătrar al veacului al XV-lea, peisajul
realist aproape că dispare din Italia și din Europa de
Nord. Reapare însă la jumătatea secolului al XVII-lea.
În secolul al XVI-lea, Veronese și Tizian nu au consi-
derat că redarea precisă a unei impresii vizuale pro-
duse de natură ar putea constitui un scop suficient în
sine.

Pornind mai departe în realizarea acestei scurte
cronologii a peisajului în pictură, nu putem ocoli rea-
lismul artei olandeze de secol XVII, perfect grefat
peste gustul eminamente burghez al epocii. Și, mai cu
seamă, nu-l putem ocoli pe cel mai însemnat pictor al
epocii, Rembrandt. Aceasta este epoca marilor coman-
ditari, care preferă să vadă în pictură oameni și locuri
cunoscute. Nu întotdeauna această societate, care a
prețuit arta, a prețuit și pe artiștii valoroși. Rembrandt
a sfârșit în mizerie, scandalul „Rondului de Noapte” -
acea prodigioasă simfonie de negru și auriuri - l-a
aruncat la periferia societății, fără comenzi, în
consecință sărac. Geniul lui se vădește însă în toate lu-
crările sale, chiar dacă mentalitățile epocii i-au fost os-
tile. Cele câteva peisaje autonome ale lui Rembrandt
ne invită să descoperim un spirit analitic deosebit și o
sobrietate reținută. Cromatica rafinată, dezvoltată pe
o paletă cu un număr restrâns de tente, este pusă în va-
loare de maniera vivace de așezare a tușelor. Totul este
atât de bine orchestrat încât, în economia genială a
simplității, oricare alt adaos, oricare altă digresiune
cromatică sau de dinamică compozițională ar fi per-
turbat deplinul echilibru al acestor peisaje cărora omul,
le este martor ca unei taine inefabile.

Premergător, în secolul al VII-lea, al viziunii
naturaliste a lui Constable, tot un olandez, asemenea
lui Rembrandt, Jacob van Ruysdael, este model al
școlii peisagistice a întregii Anglii de la est. Demersul
pentru arta lui și a urmașilor lui naturaliști este enunțat
de Constable: „Adu-ti aminte că lumina și umbra nu
stau niciodată pe loc” (viziunea naturalistă asupra lu-
minii se va situa astfel la antipodul viziunii realiste a
lui Bellini, pentru care lumina este statică, neghicindu-
se în ea nicio intenție dinamică). 

Pe la jumătatea secolului al XVII-lea, viziunile
lui Vermeer asupra orașului natal Delft sunt făcute cu
o franchețe și cu o simplitate pentru care pictorul a
găsit potrivite principiile clasice ale desenului. Cum

Jacob van Ruisdael- Câmpul cu grâu

Jan Vermeer -Vedere din Delft

Rembrandt van Rijn - Moara
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însă marile reușite au ecouri manieriste, spre sfârșitul
secolului al XVII-lea redarea luminii în pictura fla-
mandă a încetat să mai fie un act de dragoste, a devenit
un artificiu. 

Maeștrii peisajului fantastic ar putea fi
caracterizați ca romantici prin spectacolul înfricoșător
al naturii pe care îl descriu, dar și ca expresioniști prin
spirit, prin motive iconografice sau forme care reapar
în lucrările unor expresioniști moderni ca Van Gogh
și Max Ernst.

Și dacă în arta Nordului peisajul fantast e bân-
tuit de arbori noduroși, de fâșii zdrențuite de mușchi
ca simbol al decrepitudinii (Grunewald) și de demoni
(Hyeronimus Bosch), în Italia peisajul fantast face uz
foarte des de motivul bizantin al stâncilor știrbite
(Leonardo - „Fecioara între stânci”, „Sfânta Ana”).
Leonardo vedea în formele neregulate din natură ade-
vărate fantasme: „cu asemenea ziduri pline de mușchi
se petrece același lucru ca și cu sunetul clopotelor în
bătăile cărora poți găsi orice cuvânt ce îți trece prin
minte”. „Vederea din Toledo” a lui El Greco, peisaj
straniu, precede pe Turner și Van Gogh. Turner însă e
mai puțin morbid și Van Gogh mai puțin artificial.  

Neoclasicismul francez, în concepțiile lui pri-
vitoare la eroism, la arta antică privită ca o artă a glo-
riei, a îmbrățișat peisajul vergilian idealizant. Urmaș
al lui Claude Lorrain, Nicolas Poussin pune accentul
în peisajele sale pe echilibrul dintre verticale și ori-
zontale, echilibru pe care îl susține admirabil prin ele-
mente arhitectonice. El creează, de asemenea, un
sistem auxiliar de diagonale care au rostul de a con-
duce ochiul lin și ritmic în fundal.

Romantismul, în secolul al XIX-lea, exprimă
în artă existența unui adevăr, dar a unui adevăr impo-
sibil de găsit în realitatea imediată, obiectivă. Adevărul
este imanent sufletului uman, în care sălășluiesc forțe
misterioase. Intuiția artistului le poate simți și le poate
revela reprezentându-le în dezlănțuirea lor, atunci când
omul este surprins în momente critice ale vieții sau în
strânsă legătură cu cadrul natural. De aici derivă
apariția de simboluri convertite în adevărate teme de
către pictura romantică peisagistică. Ele nu au atât ca-
racter de convenție cât se adresează unei zone liminare
a înțelegerii sensibile: tema bărcii ca simbol al desti-
nului, tema calului aducător de moarte, sol al infernu-
lui, tema nopții cu misterul și obscuritatea ei, tema
ruinelor ca dovadă a trecerii inexorabile a timpului.

Sentimentul care animă cadrul natural va fi prioritar,
dincolo de alte semnificații secundare. Vizualizarea lui
presupune - și vom înțelege lucrul acesta din peisajele
lui Théodore Géricault și Eugène Delacroix - înlocui-
rea noțiunii de frumos, proprie multor curente și stiluri
anterioare, cu aceea de sublim, de pitoresc.

Înaintând spre mijlocul secolului al XIX-lea,
vom descoperi curentul realist, care se opune din punct
de vedere tematic atât romantismului, care s-a făcut
remarcat în pictură printr-un idealism excesiv, dar și
academismului, care, în spirit neoclasic, rămâne la o
abordare exemplară a naturii, utopică și apologetică.
Realismul apare în contextul unei mai mari nevoi de
obiectivitate în expunere, într-un context istoric agitat
care impunea pe firmamentul social o nouă clasă, pro-
letariatul. Pe alt plan, cel spiritual, Europa era acum
adepta materialismului, negând divinitatea și susținând
necesitatea cunoașterii obiective a naturii. De aceea,
pictorii realiști se apropie foarte mult de subiectele
care pot exprima cel mai bine realitatea, chiar cu as-
pectele ei mai puțin plăcute. Concepția lui Millet sau
a lui Courbet este că frumosul există în natură în mod
obiectiv, iar acest frumos este superior oricăror
convenții artistice. 

Corot însă se lasă sedus de natura lucrurilor,
chiar dacă în același timp rămâne un realist. Pictor de
atmosferă în peisajele sale, el sublimează realitatea,
păstrând din ceea ce vede doar esențialul. De aceea,
preferă să privească peisajul de la mare distanță (este
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Rembrandt van Rijn - Peisaj cu pod de piatră

Alphonse Osbert - Răsărit

Claude Monet - Impresie, răsărit de soare
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plainairist), această localizare dându-i posibilitatea
unei analize de ansamblu, în pete mari de culoare care
înconjoară elementele de natură ca într-un halou. Cro-
matica e blândă, armonioasă, fără contraste șocante,
ci alunecând din ton în ton. Există la el o revoluție im-
presionistă avant la lettre. Reflexele locurilor se pot
schimba din moment în moment, clipa este efemeră,
momentele zilei se disting unul de altul prin lumina
care alunecă pe elementele de peisaj. 

Abia acum, în plin curent realist, vor exista
motive suficiente ca peisajul să devină domeniu auto-
nom, reprezentările peisagere luând amploarea unui
fenomen. Dacă sporadic în istoria artelor au existat
peisaje reprezentate ca subiect de sine stătător (Rem-
brandt, Vermeer), acestea au fost rare, domeniul pei-
sajului rămânând subordonat obligatoriu unui subiect
de altă natură. 

Gruparea de la Barbizon (Theodore Rousseau,
Francois Millet, Charles Daubigny și Narcis Diaz) este
prima grupare care iși propune în mod programatic
studiul după natură, în natură, cu un simț de o extra-
ordinară acuitate a analizei naturaliste. Motivele care
au generat apariția fulminantă a impresionismului, la
începutul ultimului pătrar al secolului al XIX-lea, ex-
plică de ce acest curent a ales peisajul ca gen predilect.
Realismul picturii impresioniste este în mod cert în-
rudit cu orientarea grupării de la Barbizon și, prin
aceasta, este înrudit curentului realist, fără a prelua din
acesta problematica gravă, socială.

O altă sursă de inspirație pentru impresioniști
a fost în mod evident acuarela engleză, peisajele lui
Turner și Constable (prin caracterul difuz al formelor,
întrepătrunderea maselor cromatice, transparență, tușă
deschisă). Jonging și Boudin au obiceiul în această pe-
rioadă să picteze la malul mării Nordului, unde vine
din când în când Monet. Au observat că, datorită vân-
tului și curenților de aer, transformarea naturii este su-
ficient de rapidă. Ei vor preceda fenomenul
impresionist, fenomen care, uzând de tehnici noi, s-a
îndreptat spre analiza efemerității timpului în raport
cu natura. Monet și Manet, inegalabilii peisagiști
impresioniști, vor surprinde același motiv din natură
în mai multe momente ale zilei („Catedrala din
Rouen”, „Parlamentul de la Londra”). 

Apariția aparatului de fotografiat, cu descom-
punerea mișcării și surprinderea momentelor succe-

sive, teoriile despre culoare și despre amestecul optic,
pe retină, toate acestea, descoperiri ale omului inge-
nios din veacul al XIX-lea, au deschis drumul unui alt
fel de abordare a lumii înconjurătoare. Lumea devine
un summum de secvențe pasagere care, printr-o atenție
și o sensibilitate bine orientate, pot fi surprinse făcând
uz de tehnica adecvată a diviziunii tușei care vibrează
suprafețele, dând naturii un aspect instabil, evanescent.

Ca mai toate curentele celei de-a doua jumătăți
a secolului al XIX-lea, impresionismul are o durată
scurtă de viață, însă experiența impresionistă a fost co-
mună debutului multor artiști care au avut apoi evoluții
distincte, particulare. Cunoscând la Paris pictura im-
presionistă, Van Gogh este într-o primă fază sedus de
ea. Geniul său, însă, îl va îndepărta de maniera impre-
sionistă, pe care a găsit-o probabil prea superficială
pentru intențiile sale, săracă în idei și lipsită de dra-
matism. Mai degrabă, maniera expresionistă a lui Van
Gogh își are rădăcinile în filonul realist de la mijlocul
secolului al XIX-lea. Nenumăratele peisaje ale artis-
tului, pictate „dintr-o suflare”, în plain air, sunt mai

degrabă notații ale unei realități în care se combină re-
perele concrete cu tensiunile care macină un suflet
sensibil, copleșit în fața frumuseții lumii, dar zdrunci-
nat de duritatea ei. Dramatismul expresionist al viziu-
nii lui Van Gogh asupra naturii este de multe ori
zguduitor. „Lan de grâu cu corbi” este reflexul unei
minți clocotitoare, bolnave, un epilog artistic sumbru
care prezice moartea iminentă și tragică a artistului.

Prieten și colocatar pentru o vreme cu Van
Gogh, împărtășind cu acesta același temperament tu-
multos, Paul Gauguin s-a arătat fascinat de miturile
Africii, unde s-a retras după separarea de acesta. Pic-
tura sa peisageră este simbolică, decorativă, o eva-
ziune într-un univers arhetipal, în care fiecare lucru
capătă o consistență aparte, aceea a unui adevăr im-
anent pe care-l putem ghici ascuns in forma lucrurilor.

Tot la finele acestui secol dens, peisajele sim-
boliste înrudite cu cele prerafaelite, care le anticipează,
merg pe aceeași linie, a reprezentării sensibile a unor

William Turner - Furtuna

Horia Bernea - Peisaj
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obscure și, adeseori, stranii mișcări sufletești care
animă materia. Luxuriant, paradisul naturii prerafae-
lite, populat cu frumuseți angelice și reci, este spațiul
în care dragostea și moartea par a se contopi în aceeași
unică realitate. 

La începutul secolului al XX-lea, Dali își rea-
lizează proiecțiile suprarealiste în peisaje chiar mai
stranii decât cele ale simboliștilor, peisaje onirice, cu
o recuzită legată printr-o logică bizară, expresie a unui
subconștient manifest. Cu Dali pătrundem într-o lume
în care rezerva rațiunii este anulată, fiind înlocuită de
tumultul unor realități a căror combinatorică este ha-
lucinantă. Privind pictura secolului al XX-lea, cu
marea sa diversitate stilistică, începând cu avangarda
și culminând cu postmodernismul, se creează premisa
unei mai vaste analize a reprezentării peisajului, atât
de vastă încât poate face obiectul unui studiu mai com-
plex decât ne propunem prin cel de față.

O atare analiză ar atinge detalii care sunt stră-
ine unui cititor familiarizat doar cu o cultură artistică

fundamentală. Socotim de asemenea că proiecția de
față asupra temei este suficientă pentru ca cititorul să
înțeleagă multitudinea de maniere în care a fost repre-
zentat peisajul în istoria picturii. De aici încolo, se
poate înțelege că aceste maniere, fie că e vorba de pei-
sajul realist, fie de cel simbolic-decorativ, fie de cel
oniric, fantastic, se pot multiplica la nesfârșit, adău-
gând de fiecare dată temele și stilistica personală a au-
torului. 

Și, de ce nu, undeva, virtual, în adâncimea ne-
văzută a gândului său, cititorul acestui scurt eseu, ar
putea țese și umbra unui loc de mare taină, în care să-
și oglindească duhul, poate sublim-paradisiac, poate
fantastic, poate altcumva...

MOD / MODEL

Sursa tablourilor ce ilustrează acest articol:
https://www.wikipedia.org/

Horia-Bernea - Clopotnița

Salvador Dali - Realitate virtuală
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prof. Daniela PLĂIAȘU

Câteva considerații pornind 
de la teoria constructală 

asupra dăinuirii sistemului
poetic eminescian

Moto:
„ I do not see a difference between art and science. They are both about

images in motion. The inner pleasure is the same whether making a piece of art that inspires
the viewer or coming up with a scientific idea that triggers explosions of images in the mind of

the same viewer. Scientist and artists are specimens of the same species.”
(Adrian Bejan)

Numele de Adrian Bejan mi-a atras atenția
pentru prima dată când mă documentam pentru arti-
colul despre căutarea unei ipoteze sau chiar a unei ex-
presii matematice unice care să cuprindă tot ceea ce
există, atât în lumea biologică, non biologică, reală sau
virtuală, articol care avea în centru cartea savantului
David Deutsch - „Textura realității”. Numele de Bejan
mi se părea clar românesc, iar sintagma „teoria con-
structală” - destul de incitantă -, și atunci m-am gândit
să citesc neapărat cartea în care este prezentată, deși
mă cam supăra faptul că o altă teorie dragă mie, cea a
fractalilor, era redusă la o simplă presupunere, mai
mult sau mai puțin fantezistă, tocmai de opera lui
Bejan. Au trecut câțiva ani buni de la acel moment, am
uitat pur și simplu de acest plan, până când am văzut
pe Internet un articol în care se spunea că un român,
Adrian Bejan, este considerat unul din primii 100 in-
gineri ai planetei. Mi-am reamintit, ca prin ceață, de
planul meu de a-i căuta cărțile, dar, deși câteva au fost
traduse în română, nu am avut norocul să găsesc dis-
ponibilă decât o carte de termodinamică pe care, știind
doar prea bine limitările mele drastice de competență
în domeniu, nu am achiziționat-o și am pornit în cer-
cetarea ofertei în engleză, mult mai generoase, a ce-
lorlalte titluri care mi s-au părut mai accesibile -
aceasta explică și citatele în engleză (pentru acuratețe).
De asemenea, grație măreței invenții Youtube, am ur-
mărit conferințele și interviurile inginerului Bejan, o
personalitate de prim rang a lumii academice mon-
diale, doctor Honoris Causa a 18 universități din 11
țări, membru de onoare al Academiei României și a
Republicii Moldova, autor al cărților: Design în na-
tură, Advanced Engineering Thermodynamics, How
the Constructal Law Governs Evolution in Biology,
Physics, Technology, and Social Organizations, Teoria
constructală, The Physics of Life: The Evolution of
Everything. 

Într-un inteviu pe care îl acordă în 2016 scrii-
torului Alexandru Mironov, profesorul Adrian Bejan
spune cum a început să se coaguleze în mintea sa ne-
cesitatea unei teorii pe care o va denumi „construc-
tală”: era în publicul care asculta o conferință a
laureatului Premiului Nobel Ilya Prigogine. La un mo-
ment dat, referindu-se la recurența modelului arbores-
cent care apare la fulgere, la bazinele râurilor și în alte
domenii, marele chimist a spus că sunt forme aleatorii.
Atunci profesorul de la Universitatea Duke, românul
Adrian Bejan, și-a dat seama că un lucru care i se
părea de bun simț și anume caracterul legic al acestui
design natural, trebuie demonstrat, instrumentat logic
și matematic, pentru că, deși asemănarea formelor e
de domeniul evidenței, descoperirea motivului
științific care duce la aceste similitudini ar fi o
revoluție. Formele acestea de copac pe care le întâlnim
în cele mai diverse domenii, de la desenul vaselor de
sânge din plămâni și până la modul în cere se dezvoltă
sistemul de străzi într-un cartier sau un oraș sau rutele
de migrație, el le adună sub conceptul de „arhitecturi
de curgere” și este obsedat de ele pornind de la un pro-
iect de cercetare în ingineria termică – optimizarea ră-
cirii calculatoarelor, unde constată că aceste modele
sunt cele mai eficiente pentru canalizarea căldurii în
afara sistemelor electronice. Natura suprasistemică a
acestei teorii o face aplicabilă evoluției speciilor,
societății umane, economiei politice și a născut o ade-
vărată emulație în foarte multe domenii.

Teoria constructală (emisă de Adrian Bejan în
1996) este: „Pentru ca un sistem de curgere finită să
dureze trebuie să se schimbe în timp, astfel încât să
ofere un acces mai mare curenților interiori. Acești
curenți reprezintă ceea ce se mișcă față de mediul în-
conjurător”. (A. Bejan - https://www.youtube.com
/watch?v=LOMjEuP8bho) sau, așa cum apare în
„Constructal Theory of Social Dynamics” (Adrian
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Bejan, Gilbert W. Merkx, Ed. Springer, 2007, p.11):
„For a finite size flow system to persist in time (to sur-
vive) its configuration must evolve in such a way that
it provides easier and easier access to the currents that
flow through it.”

Această teorie, atât de simplu enunțată, cu in-
strumentarul matematic aferent, demonstrat în princi-
palele cărți ale lui Bejan care sunt Design în Natură:
How the Constructal Law Governs Evolution in Bio-
logy, Physics, Technology and Social Organizations,
Teoria constructală, fiind propusă chiar de autor ca o
cheie a predictibilității modurilor în care sistemele pot
evolua, s-a dovedit una din cele mai productive idei
pentru abordarea transdisciplinară, cu punți nebănuite
între inginerie și discipline ca sociologia, lingvistica,
istoria civilizațiilor etc., din acest punct de vedere pu-
tând fi luată în considerare, după umila mea părere, în
prezentarea marii epopei a omenirii în căutarea
ecuației Totului. Față de teoria fractalilor are incon-
testabilul merit de a fi demonstrată matematic, de a
stabili că modelul fundamental de dezvoltare, cel ar-
borescent, este o realitate, având cauze obiective, și de
a face ca direcția de dezvoltare a sistemelor să fie pre-
dictibilă pe baza unor elemente măsurabile.

Am citit cu interes cărțile lui Bejan menționate
mai sus, ca și The Physics of Life: The Evolution of
Everything (Saint Martin’s Press, 2016) pentru că mi
se pare fascinant cum minți mari ale României (Mihai
Eminescu în poezie, Lucian Blaga în filosofia stilului,

Mircea Eliade în istoria religiilor și, mai nou, venind
din cu totul alt domeniu și cu un alt tip de argumente,
Adrian Bejan în inginerie) se întâlnesc în a explica și
cerceta cum funcționează lumea prin modele, design,
mod de structurare, atât în universul material, cât și în
cel artistic, ba chiar și în cel religios. Ani la rând, am
citit cărți în care lumea artei și a spiritului era explicată
prin „desenul” interior și, tot urmărind etapele cerce-
tărilor în domenii extrem de diferite, m-am convins că,
așa cum e alcătuită mintea noastră, modelele, designul,
sunt surse de cunoaștere. 

Diverse concepte, precum „sentimentul
spațiului” al lui Spengler, viziunea lui Frobenius asu-
pra culturilor care „cresc în atmosfera de seră a unui
sentiment spațial”, „orizonturile inconștientului” sau
„unitatea stilistică a unei culturi”, ca și sclipitoarele
analize asupra matricelor stilistice ale folclorului ro-
mânesc sau ale construcției satelor românești, (sau
cum poate ar zice Bejan, a designului natural al satelor
românești) din „Orizont și stil” sau „Spațiul mioritic”,
bine cunoscute opere ale lui Lucian Blaga, își dove-
deau capacitatea de a îngloba cunoaștere și de a fi in-
strumente de cunoaștere. Căutarea „cheii de aur cu
care se pot deschide porțile entității românești” (L.
Blaga „Spațiul mioritic”, p.15), dar și a arborelui din
care e posibil ca ea să facă parte, este un demers fiabil
pentru cunoaștere, chiar dacă nu există un aparat ma-
tematic să o demonstreze, desigur. Designul își poartă
noima, pentru că este expresia unei legități.
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Sinteza pe care o reprezintă structura arbores-
centă este principalul model de asemenea al istoriei
religiilor în viziunea lui Eliade, lucru care pe mine, cel
puțin, m-a făcut să citesc „Istoria religiilor și a
credințelor religioase” ca pe o epopee a omenirii în gă-
sirea divinității, dar și ca pe dezvoltarea unui pattern,
dat de hierofanii și epifanii, cu structuri ideatice din
ce în ce mai complexe, de la adorarea animalului to-
temic, până la mitologiile antichității și sfârșind cu ex-
traordinar de complicatele eșafodaje ale teologiilor
moderne. Analiza sacrului și a legăturilor lui cu pro-
fanul, pornind de la omul care trăiește ca acum mii de
ani în jungla amazoniană și până la cel ce locuiește la
New York sau Tokio, unitatea lor fundamentală în ceea
ce privește sacrul este una din cele mai fascinante
demonstrații ale structurilor dimensiunii religioase ale
omenirii.

În ceea ce privește modul eminescian de a
structura integralitatea lumii, ținând cont că poezia
este un vehicul ce transportă simultan idei, imagini,
sentimente, viziuni, elemente ale apartenenței ce
creează atitudini și întăresc caractere, un model arbo-
rescent este greu de văzut, dar este clar că trebuie să
existe ceva care menține vie această genială „arhitec-
tură de curgere” care e opera eminesciană și care face
ca poezia lui să fie o magistrală de sens pe care ne
mișcăm ca popor de cititori de o sută și ceva de ani, în
timp ce atâtea căi - vehicule lirice ale altor poeți-
rămân abandonate.

Cred că o sursă e viabilitatea eternă a idelor și
naturalețea cu care acestea par să se unească într-o
structură corespunzătoare unei ierarhii. Eminescu
spune la 27 de ani: „Am citit aproape tot ce s-a scris
românește”. Punând pe lângă asta citirea „dinlăuntru”
și capacitatea sa uluitoare de sinteză între epoci, teme,

idei, culturi, sisteme mitologice și filosofice, teorii
științifice cu mare putere de adevăr, ca și faptul că a
cunoscut o mare parte din folclorul românesc, chiar
culegând caiete întregi, prin contact direct cu oameni
din multe regiuni ale țării, putem vedea că marele nos-
tru poet a mers direct spre cele mai puternice curente,
cu cea mai mare cantitate de energie ideatică, dacă mi
se permite această exprimare metaforică.

De exemplu, dacă ar fi să luăm în considerație
un vehicul de semnificație ce străbate „căi de mii de
ani” și acoperă spații culturale imense, și anume mitul,
la înaintașul său cel mai strălucit din istoria literaturii
române – este vorba de Alecsandri, ca și la alți autori
pașoptiști, se vede cum magistrala mitului este atinsă,
chiar dacă numai tangențial – pentru că se întâlnea cu
tipuri de structură specifice legendei, baladei sau bas-
mului. La Eminescu se vede cum fantezia creatoare se
structurează pe mit. Designul natural pe care-l prezintă
Bejan, configurația arborescentă a fulgerelor, bazine-
lor de râuri etc. se regăsește în infrastructura ideatică
eminesciană. Este interesant, de exemplu, cum tripleta
Cezar-mag-Orfeu este urmărită în „Memento mori”,
dezvoltând civilizații, încheindu-le drumul, apoi năs-
când alte și alte variațiuni din ce în ce mai evoluate,
mai rămuroase. (Ca să nu vorbim de apariția ca atare
a metaforei copacului ca design de maximă densitate
semantică, în creșterea puterii Semilunii otomane asu-
pra unei mari părți a lumii medievale în Scrisoarea
III, de exemplu, sau de toate contextele în care apare
simbolul integrator al copacului ca axis mundi).

În interviul menționat mai sus, A. Bejan, do-
rind să explice succesul Imperiului Roman, spune:
„Civilizația a evoluat mereu spre a curge din ce în ce
mai bine, mai departe, mai voluminos.” – și profesorul
prevede că designul dat de arhitectura de curgere a Im-
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periului Roman nu va fi părăsit, ci îmbunătățit, tot așa
cum, urmărind complexitatea descrierilor palatelor,
templelor, structurilor urbane și a figurilor simbolice
din Memento mori, Eminescu reia, în adevărate struc-
turi fractalice, istoria civilizației în fiecare din marile
ei momente de înflorire din antichitate.

Pornind de la afirmația lui Bejan care spune că,
pentru ca un sistem să fie viabil, el trebuie să ofere
oportunități pentru a străbate lent distanțe mici, res-
pectiv pentru a străbate rapid distanțe lungi în intervale
de timp comparabile: „The time to move short and
slow must be the same to the time to move long and
fast”, o a doua sursă de dăinuire a sistemului de
semnificație eminescian este, în viziunea autoarei
acestor umile considerații, faptul că multe capodopere
ale geniului național se caracterizează prin suprapu-
nerea interpretărilor posibile. Aceasta este o arhitec-
tură de curgere magică pentru că, pe același drum, cu
aceleași materiale de construcție, se transportă idei
multistratificate, ele necesitând un timp scurt pentru a
ajunge la mintea și sensibilitatea cititorului - oricine
vede că Odă (în metru antic) este o poezie despre
moarte -, dar și un timp lung de transport al
înțelesurilor pentru că poezia este misterioasă, necesită
clarificării, „infrastructura” conotațiilor și vecinătăților
lor naște întrebări, eșafodajele multiplelor interpretări
posibile cer timp și energie intelectuală pentru a le
vedea desenul interior. De exemplu, versul: „Nu cre-
deam să învăț a muri vreodată” aduce toate conotațiile
de progres, evoluție, pregătire pentru viață ale lui „a
învăța” în imediata apropiere a unui cuvânt ca
„moarte” care pare că îngheață toate semnificațiile
bune ale cuvântului anterior și atunci încep să se dez-
văluie trei „straturi” de sens cel puțin: poezia este des-
pre despărțirea de lume, unde omul Eminescu se
reconstruiește din esența sa de ființă ataraxică, lucru
care apare cel mai clar în: „Piară-mi ochii turburători
din cale/ Vino iar în sân, nepăsare tristă”, despre
moarte ca moment suprem al inițierii, interpretarea
oferindu-se ca un drum posibil din primul vers: „Nu
credeam să-nvăț a muri vreodată” și despre renaștere
ca viziune a nemuririi, i-aș spune eu ciclică, pentru că
nemurirea unui creator este intrinsec legată de redes-
coperirea lui o dată cu fiecare cititor în parte, interpre-
tare care este întărită de: „Pot să mai re’nviu luminos
din el ca/ Pasărea Phoenix?”. Măiestria eminesciană,
devotamentul său pentru limpezimea clasică, face ca
sub fața impecabilă a unei poezii despre învățătură și
moarte să circule o rețea de sensuri. Moderniștii și
neomoderniștii din secolul următor vor renunța în
mare parte la fața aceasta clară, de un ritm studiat și
forme perfecte a poeziei, dar, cel puțin cei mai mari
dintre ei, vor dovedi că au înțeles lecția multistratifi-
cării sensurilor.

Definiția constructală a culturii așa cum apare
în cartea „Design in Nature: a tapestry of morphing
linkages in our minds” (A. Bejan, ed. Doubleday,
2012, p. 240), este o descriere destul de apropiată a
modului cum funcționează țesătura durabilă a siste-
mului poetic eminescian: o complicată întrețesere de
legături ce se transformă gradual - cum înțeleg eu
construcția lingvistică de mai sus.

Un cititor familiar cu opera eminesciană
recunoaște anumite toposuri care se repetă cu
variațiuni notabile, dar respectând arhitectura de ele-
mente semantice-cheie, toposuri care, pentru
înțelegerea poeziilor funcționează cumva precum me-
moria bazinelor de râuri: după o secetă, la revenirea
ploilor apele vor străbate aceleași albii străvechi, evi-
dent asta neimplicând identitatea strict geometrică. To-
posurile eminesciene sunt configurații cu un grad mare
de predictibilitate semantică în pilonii de sens, sunt căi
rapide, dar în același timp pot fi multistratificate ca
semnificații. De exemplu, cel mai analizat și unul din-
tre cele mai încărcate de semnificații și posibilități
combinatorii este toposul reflectare/refractare/trăire:
„Iată lacul. Luna plină, /Poleindu-l, îl străbate; /El,
aprins de-a ei lumină, /Simte-a lui singurătate.”
(Lasă-ți lumea ta uitată); „Și dacă stele bat în lac/
Adâncu-i luminându-l, /E ca durerea mea s-o-mpac/
Înseninându-mi gândul” (Și dacă...) sau, mai transpa-
rent și-n același timp mai aproape de simțirea antică a
integrității simple om-cosmos: „Luminiș de lângă
baltă, /Care-n trestia înaltă/ Legănându-se din unde,
/În adâncu-i se pătrunde/ Și de lună și de soare/ Și de
păsări călătoare, /Și de lună și de stele/ Și de zbor de
rândunele/ Și de chipul dragei mele” (La mijloc de
codru des). Lumina „poleiește”, „bate”, dar și pă-
trunde în adâncuri, ale apei înseși, dar și la un nivel
mai complicat, al conștiinței – ca în Și dacă... sau al
unui loc unde magia personificării se produce la pro-
priu – ca în Lasă-ți lumea ta uitată - unde lumea în-
treagă se unește sub imperiul iubirii poetului pentru
„draga” lui. În Crăiasa din povești acest topos unește
prezentul și viitorul, „încheagă” chipul sortitului cră-
iesei în oglinda pe care ea o vrăjește, lumea reală și
cea magică se adună în ochii fetei sub numele basmu-
lui. 

În Luceafărul, structura reflectare /refractare/
trăire este la un alt nivel: „Și din oglindă luminiș/ Pe
trupu-i se revarsă, /Pe ochii mari, bătând închiși/ Pe
fața ei întoarsă”. Nu numai în acest uriaș poem mi-
tico-filosofic, atunci când oglinda devine factor de re-
flexie, cunoașterea abisurilor ființei și lumii este
implicată. Trăirea se mută în subconștient, visul este
unirea lumii Cătălinei cu cea a Luceafărului, oglinda
este reflectare, dar este și sublimare a forței lui Hype-
rion, catalizatoare a accesului la altă interfață, de data
aceasta, dintre lumi - visul. 

De foarte multe ori semnul trăirii intense este
o anume mișcare repetată, baterea, zbaterea, tremu-
rul, cutremurul, legănarea undelor sau, la un nivel
foarte înalt, cântul încărcat de putere magică – orfis-
mul eminescian fiind analizat de exegeții eminescieni
ca unul din fundamentele viziunii lirico-filosofice a
marelui poet. Versurile splendide care prezintă drumul
Dochiei ca regină- zeiță a dacilor în panorama
civilizațiilor din Memento mori sunt ilustratoare în
acest sens: „Ca prin bolțile crăpate unei gotice ruine,
Mai străbat prin bolți de frunze razele lunei senine,
Împlând p-ici, pe colo râul cu fulgerătoare dungi; Pe-
umărul Dochiei mândre cântă pasărea măiastră, Va-
luri râd și-ntunecoasă mână lumea lor albastră,
Repezind luntrea bogată pe șiroiurile lungi.”

MOD / MODEL



38 REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

ES
EU

Pe magistralele pe care le re-
prezintă marile idei, miturile poetice,
naționale sau universale, Eminescu
folosește structuri mai mici ca întin-
dere, dar care, potențând poliseman-
tismul, într-un mod paradoxal,
măresc viteza de înțelegere, dar în
același timp fac imersia în universul
său poetico-ideatic mai ușoară, fide-
lizându-te ca vizitator al unei lumi
fascinante și perene. Experiența lec-
turii operei sale este a unui râu care
nu-și uită albia, dar în același timp
descoperă mereu alte ținuturi, deși,
cumva, mereu familiare.

A vedea opera geniului nos-
tru național ca pe un sistem care dăi-
nuie prin facilitarea curenților
interiori, conform definiției lui
Bejan, a urmări câteva din structurile
arhitecturilor de curgere precum toposul reflectare/ refractare/ trăire sau multistratificarea sensurilor, ca și
rolul elementelor de intensificare ca baterea, zbaterea, tremurul, cutremurul ca elemente de facilitare a
înțelegerii, dar și ca noduri de semnificații poate părea un demers cam prea postmodernist, dar, cred eu, are
menirea de a vedea încă o dată structura măiastră și puterea magică a operei lui Mihai Eminescu.

prof. Irina BICESCU

Gothic Mood
Mood represents a literary device that evokes

certain feelings or vibes in readers through precise
choice of words and description, it is the atmosphere
that creates an emotional response, engaging the rea-
der and contributing to a better understanding of the
literary piece. There are several ways to portray the
mood throughout the literary work, some of these
being the setting, tone, diction and theme of the story.
Edgar Allan Poe, considered the apex of American Got-
hic literature, was a master at producing specific
moods in his writings, most of which are gloomy, hair-
rising and eerie. Let us consider two of his masterpie-
ces, the poem “The Raven” and the short story “The
Tell-Tale Heart”, both of which undoubtedly bear tes-
timony.

The setting is known as the physical location in
a story that provides the background against which the
events of the narrative take place. A particular setting
not only provides support to the contents of the story
or its characters but also sets the overall mood of the
readers. The setting in “The Tell-Tale Heart”, although
rather equivocal, plays a valuable role, even though
the old man`s house is not described in detail. Never-
theless, the reader can get an idea of the character`s
surroundings as Poe depicts his room as being “as
black as pitch with the thick darkness”. The first sen-
tence in “The Tell-Tale Heart”: „True! – nervous - very,
very dreadfully nervous I had been and am; but why
will you say that I am mad?”, introduces an arrestingly
strange narrator who states that he has been troubled

with anxiety, and then asks the reader whether they
might consider him to be mad. He then becomes even
more wildly eccentric when he addresses the reader,
saying, „Oh, you would have laughed to see how cun-
ningly I thrust it in!” (referring to the light he uses to
illuminate the old man’s bed chamber), which only
adds to the sense of the already pervading bad omen
of what is to come. 

“The Raven” contains several clues that tell the
reader about the setting of the poem. The Gothic,
mysterious, even morbid mood pervades the poem
also, from the very beginning. It starts with an unfat-
homable rapping at his “chamber door” “once upon a
midnight dreary” “in bleak December” but when the
man goes to the door, expecting to find a visitor, only
„silence” and „stillness” greet him. In the third stanza,
one additional small description is given: “the silken,
sad, uncertain rustling of each purple curtain” - one of
the few descriptions from the chamber itself. The flut-
ter of the curtain is likely an eerie occurrence that is
meant to increase the speaker’s „terror.” The rapping
continues and he realizes it is now at the window and
on opening it “in there stepped a stately raven” whose
name is “Nevermore”, a cruel mantra for the lovesick
man who is finally driven mad by his own mind’s inabi-
lity to find peace in its agony. The last description of
the speaker’s room comes in stanza seven where the
Raven perches “upon a bust of Pallas (the Greek god-
dess of wisdom) just above (the speaker’s) chamber
door.”
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The tone of the story and the writer`s attitude

can also be used so as to render mood, the reader re-
lying on the writer`s point of view, observing the story
through his eyes. Both “The Raven” and “The Tell-Tale
Heart” are told through first person enabling the rea-
der to understand the character`s feelings and emo-
tions better than if told by a third entity. Writing as a
first-person narrator, Poe somehow forces the reader
in the driver`s seat. In the short story you never know
if the narrator is sane or not, which adds to the sus-
pense and horror as the events unfold and the narra-
tor hears the “low, dull, quick” sound, the beating of
the old man`s dead heart. Using all five senses he crea-
tes imaginative details, vivid pictures, and the heavy
use of sights and sounds in “A Tell-Tale Heart” sets up
a mysterious mood that almost materializes into nefa-
rious as the narrator dismembers the old man`s cor-
pse. Since „The Raven” literally engineers the
disintegration of the character’s mind, Poe couldn`t
but use the first-person point of view. Still brooding
over the loss of his beloved, the emotionally vulnera-
ble narrator initially welcomes the raven as a potential
distraction to his many sorrows but before long he be-
comes frustrated at the repetitive screech of “Never-
more” whose meaning he cannot fathom. This
technique again provides an insight into the charac-
ter`s s psychological vulnerabilities, making it impos-
sible for us to read in a spirit of detachment without
identifying with his feelings and all he is going through.
This pervading feeling of insanity helps add to the rea-
der`s interest and emotional appeal to the literary pie-
ces, along with fully developing the mood.

Through the use of diction, i.e. the writer`s
choice of words, the reader`s feelings toward the cha-
racter or the event can be artfully shaped. In his works,
Poe so very often uses repetition of words and even
phrases so as to portray the mood of the story and the
character`s mental disposition. Again, we cannot help
noticing that in “The Raven” as well as in “A Tell-Tale
heart” the narrator sounds
rather insane. In the latter,
he unwaveringly reiterates
throughout the story that
he is not mad and how he
will calmly tell the story.  In
„The Raven” Poe uses repe-
tition to build tension. By
describing the action of the
„tapping, tapping” upon
the chamber door several
times throughout the
poem, the reader’s atten-
tion is repeatedly drawn to
the mysterious noise be-
fore Poe actually reveals
the source of the sound.
Like the man in the poem,
the reader begins to obsess
over what the source of
the sound could possibly
be, which creates suspense
in the anticipation of an an-

swer. Furthermore, proceeding from the assumption
that repeating something enhances both the effect
and the importance of the statement, the repetition
of „nevermore” reiterates the central themes of the
poem: grief, despair, alienation, the fatalistic hopeles-
sness of the speaker and ultimately, death.

The theme, the main idea behind the story, is
another way for mood to be created in a story. There
are times when the overall theme is not so overtly sta-
ted by the narrator and it is for the reader to figure it
out. Both the short story and the poem portray the
theme of insanity emphasized by elements defined by
Gothic-era literature, particularly internal darkness
(depression, previously termed melancholia), halluci-
nations, and a supernatural atmosphere. In “The
Raven”, an unnamed narrator gradually descends into
madness due to depression, loneliness, and isolation.
The narrator sees the raven talking, which is indicative
of an auditory and visual hallucination. More disquie-
tingly, he attempts to understand the Raven’s words
and takes everything it says seriously. He thereupon
distinguishes an aura or the presence of angels, which,
along with the talking bird, solidifies the supernatural
atmosphere. The poem concludes with the man’s de-
vastation over having been forever departed from Le-
nore, denied from heaven, and permanently plagued
by the bird’s presence. It can be assumed then, that
the man has now descended into a permanent and ir-
reversible insanity. Likewise, in “The Tell-Tale heart”
the speaker creates an insane and nightmare feeling,
addressing the reader as though they have become an
accomplice to the murder the narrator has committed.
Guilt, fear of mortality and time are also obvious the-
mes to be discovered in the short story. Critics have
interpreted the sound of the beating heart as the nar-
rator’s guilty conscious reminding him of his deed. Al-
though at the beginning of the story the narrator
disassociates himself from the crime, ascribing it to an
invisible force that acted on him, he finally confesses
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to his crime because his guilt grows so great that he
can no longer hold it in. The narrator`s confession can
also be read as fear of mortality the way in which he
describes the “vulture-eye” and the old man suggests
his fixation on the man’s age and frailty. He hears
“death-beetles”, a type of beetle that sounds like a
clock ticking, in the walls and appears obsessed with
time. Having murdered the old man, time seems to
come to a standstill as he completely loses track of it.
Then, the narrator begins to feel physical symptoms of
disease, he grows weak and infirm, at which point the
police come to the house and the sound of the hear-
tbeat fills his head. This heartbeat can be translated

as the narrator’s heightened awareness of his own
mortality and the ever amplifying terror that he will
eventually die just as the old man did.

Mood can therefore be created and determi-
ned by all these literary elements, setting, tone, dic-
tion and theme, ensuring the reader`s absorption and
special emotional bond with the story, as well as their
apprehension of any message being conveyed from
the writer.  A well-developed mood will add depth and
value to the writer`s work. Both… are memorable and
stir up similar thoughts and feelings in the reader due
to frequent similarities between settings, tone, diction
and theme.

prof. Crina CAPOTĂ

„Din punctul de vedere 
al copacilor…” 

sau despre un anume mod de a vedea lumea 
în poezia lui Nichita Stănescu

                 În anii ’60 ai secolului al XX-lea, Nichita
Stănescu şi-a propus să inventeze un nou limbaj poe-
tic, impunând un model în epocă în ceea ce priveşte
coordonatele modernităţii. Sub influenţa dezvoltării
explozive a ştiinţei şi a tehnicii, poetul revoluţionează
percepţia asupra lumii, amplificând capacitatea de a
vedea universul prin sensibilitatea sa de poet devenită
mai acută odată cu filtrarea senzaţiilor până la intelec-
tualizare. Culorile, sunetele, miresmele, gusturile au
ecou în conştiinţa poetului, creând astfel o „percepţie
gândită”. Ideile ştiinţifice sunt convertite în idei poe-
tice, apărând o dedublare specifică omului modern, nă-
zuinţa de a privi „din afară”. Asistăm în primele
volume la o re-facere a lumii prin senzaţie. Eul poetic
este cel care există, are revelaţia propriei ieşiri în fiinţă
şi lumea se naşte odată cu revelarea existenţei vorbi-
toare a acestuia. Eul liric este însuşi văzul, auzul, mi-
rosul, pipăitul, devenind un organ senzorial imens şi
multiplu. El e un magician care sfărâmă structura ma-
teriei, schimbă stările de agregare, materializează ine-
fabilul şi pulverizează concretul, stăpâneşte spaţiul şi
timpul. Creează o lume de concret şi abstract, de
obiecte şi idei, de gesturi şi sentimente; sentimentele
dobândesc corp material, obiectele devin imateriale.
                 Din cea de-a doua etapă a creaţiei poetice
(„lirica necuvintelor”) începe lupta cu materia primă,
cuvântul; poetul devine un alchimist al cuvântului, po-
pulează lumea de cuvinte-obiecte. Obiecte şi cuvinte
se metamorfozează: universul e făcut din cuvinte,
limba poeziei se populează cu obiecte. Acum, poetul
stăpâneşte uşor jocul cu materia primă a poeziei –cu-
vântul: inventează cuvinte, le schimbă sensul, preferă
formele derivate (sufixare, prefixare). În procesul de
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creaţie, limbajul se inventează pe sine. Poezia nu mai
sugerează lumea; ea a devenit lume prin substanţiali-
zarea limbajului şi poetizarea realului. Poezia se află
în centrul lumii, în jurul ei gravitând toate celelalte
forme ale activităţii umane, definindu-se astfel poezia
poeziei care se foloseşte de ceea ce poetul inventează.
Poezia e un ceremonial grav în care cuvintele se ames-
tecă cu lucrurile şi devin cuvinte-lucruri. Poetul inven-
tează acum lumea prin cuvinte.
                 În eseul de faţă, abordând câteva teme şi
motive prin analiză pe text, vom scoate în evidenţă un
mod original de viziune asupra lumii în creaţia neomo-
dernistului Nichita Stănescu. În Lauda omului, din vo-
lumul O viziune a sentimentelor (1964), se remarcă
organizarea poeziei în jurul a trei cuvinte-cheie, apă-
rând astfel trei unităţi semantice realizate prin tehnica
simetriei compoziţionale. Cuvintele sunt: copaci (regn
vegetal), pietre (regn mineral), aer (spaţiu celest), sem-
nificând trei moduri de existenţă care preiau punctul
de vedere al eului liric exprimându-şi percepţia asupra
lumii înconjurătoare reprezentate prin astrul tutelar al
sistemului nostru solar (soarele) şi oamenii (fiinţele
raţionale ale spaţiului terestru). Organizarea simetrică
este susţinută de locuţiunea prepoziţională Din punctul
de vedere (care cere cazul genitiv) cu care încep toate
cele trei strofe; ea introduce cuvintele fundamentale,
copaci, pietre, aer, aflate în poziţia sintactică de com-
plement circumstanţial de relaţie, realizându-se, din
punct de vedere gramatical, legătura dintre percepţie
şi elementele lumii înconjurătoare (terestră şi cos-
mică).
                 Prima unitate semantică introduce percep-
ţia lumii vegetale asupra uranicului şi a teluricului. Din
perspectiva copacilor, soarele e perceput ca „o dungă
de căldură”, adică întocmai aşa cum apare astrul zilei
de la înălţimea coroanelor de frunze. Metafora se re-
feră la principala trăsătură a soarelui, cel care dă căl-
dură şi permite viaţa pe Pământ. Oamenii sunt
percepuţi din perspectiva afectelor („o emoţie cople-
şitoare”), ca „produse” („fructe”) care se pot deplasa
dintr-un un loc în altul. În cea de-a doua unitate se-
mantică, punctul de vedere aparţine pietrelor ca repre-
zentante ale regnului mineral. Soarele e perceput ca
„o piatră căzătoare”, deci ca o parte integrantă din reg-
nul lor cu diferenţa că nu e o piatră imobilă, ci cade
pe pământ prin intermediul razelor. Oamenii păstrează
o trăsătură a pietrelor, au greutate („o apăsare”), dar
prin intermediul unui reuşit oximoron se prezintă că
apăsarea lor nu este împovărătoare („o lină apăsare”).
Printr-o imagine care completează metafora oameni-
lor, reapare simbolistica mişcării, oamenii putându-se
deplasa dintr-un loc în altul şi aceea a luminii primite
de la soare care creează sensibilitatea, emoţia dată de
bogăţia sentimentelor. În ultima secvenţă, se prezintă
viziunea aerului asupra modului de a vedea lumea
(„soarele şi oamenii”). Soarele e acum legat de văz-
duhul plin de păsări, apărând motivul aripii ca simbo-
listică a zborului. Oamenii sunt o specie nemaivăzută
de păsări „cu aripile crescute înlăuntru”, simbolizând
un zbor interior, invers, care nu te ajută să cunoşti
lumea exterioară, ci să te cunoşti pe tine însuţi în
lumea rarefiată a gândirii, a raţiunii pure. Oamenii-pă-

sări se întregesc astfel, completând emoţiile din prima
etapă cu plutirea în lumea raţiunii.
                 Punctul de vedere al eului liric este sinonim
cu cel al pietrei şi în poezia Schimbarea la faţă, din
volumul Măreţia frigului (1972). Apropierea prea
mare de obiecte provoacă confuzie între regnuri şi de
aceea viziunea eului liric nu mai este cea a unui om,
ci a unei pietre pentru că el e ascuns într-o piatră şi de
acolo priveşte lumea. În acea ipostază, nu mai are sen-
zaţii şi trăsături umane: nu e obosit, nu-i este foame,
nici sete; nu este tânăr, nici bătrân; moartea nu i se mai
pare măreaţă. Faptul că nu mai apare soarele a doua zi
de dimineaţă nu-l va mai afecta prea mult, ci va în-
semna doar o mare pierdere. Iar la mijlocul nopţii va
veni îngerul (motiv predilect în poezia lui Nichita Stă-
nescu) care-l va schimba.
                 Relaţia dintre eul liric şi lumea înconjură-
toare (mere, frunze, păsări) apare şi în A cincea elegie
(Tentaţia realului) din volumul 11 Elegii, 1966. Eul
liric e condamnat de tribunalul elementelor enumerate
pentru mai multe vicii: „... pentru neştiinţă, /pentru
plictiseală, pentru nelinişte, /pentru nemişcare”. Pentru
că nu înţelege aceste „acte de acuzare” e condamnat
la o perpetuă aşteptare până ce înţelesurile încifrate
iau forma elementelor care l-au pedepsit pe eul liric.
                 În poezia Arbor invers, din volumul Alfa,
1967, eul liric se ipostaziază într-un arbore aşezat in-
vers, cu rădăcinile în vânt, aproape plutinde şi cu vâr-
ful într-un cer de pământ. Din această ipostază vede
lumea, integrându-se organic în natură: mâinile încep
să-i semene cu frunza de stejar şi în scorbura trunchiu-
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lui său dorm urşii cu capul în jos, tinzând să ajungă
„spre un cer de pământ”. E o lume transfigurată, re-
configurată, pe care nu o mai recunoaşte pentru că ea
nu se mai aseamănă cu nimic din ce ştia. În poezia
Transparentele aripi (volumul Oul şi sfera –1967),
apare un alt tip de lume transfigurată în care toate lu-
crurile au aripi, căpătând astfel puterea de a zbura, de
a se mişca uşor, plutind. Eul liric merge printre lucruri
înaripate şi atenţia îi este atrasă de „aripile pietrelor”,
oximoron care reliefează poetic schimbarea stărilor
materiei; greutatea prinde aripi, se trece de la imobili-
tate la zbor, de la putere la diafanitate, de la substanţă
la transparenţă. Reapare motivul zborului interior, al
baterilor de aripi în interiorul pietrelor care este de fapt
timp. Interiorul pietrelor e foarte organizat: cu odăi,
culoare, săli de tron. În această viziune aerată, centrul
vital care stă în faţa tronului este regele păsărilor cu o
imensă putere lăuntrică ce a renunţat la percepţia sen-
zorială: „Aici stă regele păsărilor –el este orb, este
mut”. Urmează o lungă enumeraţie ce cuprinde trăsă-
turi ale regelui păsărilor realizate prin adiţie cu inovaţii
lingvistice, derivate cu prefixul ne-: „[...] Este nemai-
pomenit, este neînchipuit, /este nevisat, este neador-
mit. /Este necugetat, este nevolnic, /este nenăscut”.
Paradoxal, regele păsărilor n-are aripi, nu zboară pen-
tru că el este centrul: „[...] prin el/se zboară şi se dă
din aripi”. Această viziune complicată (de natură labi-
rintică) care-l înconjoară pe eul liric, permite timpului
să ia o formă materială şi să poată fi pipăit. Poetul-vi-
zionar realizează acum materializarea imaterialului. În
acest spaţiu imaginar, trecutul nu există şi viitorul nu
poate fi imaginat. Această lume e construită pe prin-
cipiul lui „înlăuntru”; totul este înăuntru, nimic în
afară. În finalul acestei viziuni suprarealiste, cu obârşie
în estetica lui Salvador Dali, apare imaginea regelui
păsărilor care stă pe un tron în formă de ou (formă pre-
ferată de Dali); oul este pământul şi „Regele păsărilor
îl cloceşte.”
                 Şi în poezia Cine sunt eu? Care-i locul meu
în Cosmos?, eul liric se ipostaziază drept axis mundi,
stăpân al tainelor universului, cel care mărturiseşte
despre existenţa sau nonexistenţa lui Dumnezeu, cel
care e făcut de Dumnezeu pentru că el l-a făcut pe
Dumnezeu. Eul liric e legat indisolubil de cuvântul
„sunt”, e urechea, spiritul, timpul, literele din care e
alcătuit cuvântul şi locul unde acesta există.
                 În procesul de creare a unei lumi noi, poe-
tul are un mare ajutor în puterea transfiguratoare a cu-
vintelor pe care le umanizează, le învaţă să iubească,
obişnuindu-le cu cel mai înălţător sentiment uman.
Este o legătură osmotică între poet şi cuvânt, ea per-
miţând apariţia viului: silabele cuvintelor încep să bată
precum inima poetului; el le dă viaţă, le învaţă ce în-
seamnă frumuseţea copacilor, splendoarea verde a na-
turii, foşnetul frunzelor care se poate transmite prin
reverberaţia melodioasă a cuvintelor, versurilor, stro-
felor. Nu are milă faţă de slovele care nu vor să se su-
pună acţiunii lui de schimbare a cuvântului într-un
element viu; pe acestea le spânzură de ramuri pentru
că nu răspund cerinţelor rolului său modelator, nu-i
respectă arta poetică care cere ca materia primă, cu-

vântul, să semene cu creatorul (poetul-Dumnezeu) şi
cu lumea înconjurătoare.
                 Poetul se oferă pe sine pentru a se trans-
forma într-un pod ce uneşte elementele antinomice
(celest şi teluric, femeie şi bărbat ş.a.) având drept mij-
loc de transport (precum automobilele de curse, trenu-
rile electrice) cuvintele. Se creează astfel un raport
circular între poet, lume şi cuvânt. Lumea se naşte din
nou prin cuvânt şi poetul creează lumea înconjură-
toare prin gestul său simbolic, oferindu-se ca model
lumii, umanizând-o.
                 În poezia Foamea de cuvinte (volumul Oul
şi sfera –1967), poetul populează lumea nou creată cu
o mulţime de cuvinte-obiecte. În interiorul fiecărui
lucru e un cuvânt pe post de rege al fiecărui obiect din
lume (lemn, frunze, pământ). „Limba poezească” ia în
stăpânire lumea prin intermediul eului liric care o mo-
delează prin conversiune, deplasări de sens, dislocări
semantice; de la asocieri logice („Dacă mi-e foame şi
mănânc tauri”) se glisează spre asociaţii absurde, dar
corecte din punct de vedere gramatical şi al simbolis-
ticii: „dacă mi-e apă şi mănânc râuri, /dacă mi-e munte
şi mănânc piscuri”; se configurează astfel o lume pri-
mordială în care stăpân este cuvântul aflat în străfun-
dul obiectului denumit. Cuvântul este antropomorfizat
(are ochi, frunte, păr), alcătuind o altă lume, cea a
esenţelor lucrurilor: „[...] cuvinte cu ochi şi cu frunte
şi păr/una într-alta, şi unul în celălalt”.
                 În poezia Necuvintele, din volumul cu ace-
laşi titlu apărut în 1969, viziunea asupra lumii e reali-
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zată prin schimbul de trăsături dintre fiinţa umană şi
un pom, reprezentând regnul 
                 Uman şi pe cel vegetal. Umanul şi vegeta-
lul ajung să-şi schimbe trăsăturile: umărul – ca un
trunchi noduros, sângele seamănă cu seva şi pomul are
frunza sub formă de mână cu degete, ramura se asea-
mănă cu un braţ, seva copacului e comparată cu sân-
gele. Şi astfel, lumea capătă o nouă înfăţişare prin
acest transfer de însuşiri dintr-un regn sau altul. Aceste
este un nou mod de a vedea lumea, în care omul şi
pomul trec unul prin altul şi se transformă unul în ce-
lălalt; omul e în această nouă viziune un pom singur
şi pomul – un om singur. Poezia e interesantă şi la
nivel morfosintactic prin jocul pronumelor personale,
Eu şi El, prezente prin alternanţă la începutul majori-
tăţii versurilor.
                 O nouă viziune asupra lumii este propusă
şi în poezia Altă matematică (volumul Măreţia frigu-
lui, 1972) realizată cu legi noi, total absurde pentru
lumea cea veche. Poetul are puterea să opereze cu ter-
meni paradoxali, să-i aducă împreună după bunul său
plac, să fie protagoniştii celor patru operaţii matema-
tice. Propune un joc lingvistic fără să ştie rezultatul,
adică ce rezultă din înmulţirea unui inorog cu o pară,
din scăderea unei corăbii dintr-un nor, din împărţirea
unui munte la o capră, din înmulţirea unei plăpumi cu
un iepure. Află cu uimire că o varză împărţită la un
steag face un porc şi un cal fără un tramvai face un
înger. E o întreagă aventură a lucrurilor cuprinse într-
o sarabandă a celor patru operaţii matematice. Se în-
calcă legile logicii, pătrunzându-se într-o lume a
libertăţii totale. Doar cei doi îndrăgostiţi, supuşi celor
patru operaţii, rămân mereu aceiaşi, prinşi într-un joc
al sentimentelor.
                 Tot un magician al cuvântului, un maestru
al inovaţiilor lingvistice, se dovedeşte poetul în De-
zîngerirea (volumul Măreţia frigului, 1972) şi în De-
zîmblânzirea (volumul Epica Magna, 1978). Este din
nou un creator asiduu de cuvinte, de data aceasta cu
ajutorul prefixelor privative dez-, des- şi al infinitive-
lor lungi („dezmoştenirea”, „dezariparea”, „despere-
cherea”, „dezumanizarea”), al prefixului delocutiv în-
(„întomnarea”). Desacralizarea lumii moderne, dezu-
manizarea omului modern şi persoana iubită îi pro-
voacă plânsul ca eliberare de o stare angoasantă la care
se adaugă toamna şi ploaia. Substantivul ce formează
titlul poeziei Dezîmblânzirea (infinitiv lung substan-
tivizat cu prefixul privativ dez-) trimite la o nouă stare
a materiei care presupune revenirea la condiţia iniţială
–sălbăticirea; ea presupune nesupunere, transgresarea
limitelor, trăirea în paradox. Eul liric se regăseşte pe
sine prin intermediul reveriei („Din visare mă afla-
sem”) într-o nouă lume care se organizează după legi
proprii, o lume „dezîmblânzită”. Efectul legilor este
bulversant, răstoarnă normele tradiţionale, întoarce
totul într-o direcţie uluitoare; în acest nou univers,
„noianul de negru” produce efectul de albire, soarele
toropitor dă efectul de înnoptare, preaplinul de viaţă
conduce la moarte. Infernul fiinţelor „îmblânzite” va
fi părăsit pentru un spaţiu închis („o roată”) cu valoare
spirituală, obţinut prin sublimare. Ca un nou Iisus,

poetul va accepta condiţia tragică de crucificat
(„palma bate-mi-o în cui”) cu preţul unor incredibile
suferinţe fizice ce-i vor distruge trupul, eliberând forţa
regeneratoare şi înălţătoare care e spiritul. Totul se va
petrece departe de ochii profanilor („lumea adoarme”),
fără ştirea lor, orice determinare materială fiind anihi-
lată prin spiritualizare.
                 În poezia Înaintare (volumul Epica Magna,
1978), repetarea (de şapte ori) a verbului a fi („Eu
sunt”) la începutul distihurilor aduce punctul de vedere
al eului liric în încercarea lui de a schimba structura
materiei printr-o naştere ritualică a lumii, deşi el este
neadevărat. Până a se naşte trece prin şase ipostaze di-
ferite care vor duce la transformări esenţiale în vederea
reconfigurării lumii. În ipostaza de locomotivă cu
aburi provoacă, după trecerea ei, evaporarea şinelor;
în cea de pasăre, va determina pietrificarea aerului,
deci imposibilitatea zborului, în locul înălţării şi al im-
ponderabilităţii apărând greutatea şi lipsa fluidităţii.
Se recurge astfel la materializarea inefabilului ca teh-
nică de realizare a unei noi lumi. În ipostaza de cuvânt
se produce acelaşi fenomen: cuvântul prinde trup, de-
vine palpabil. Dacă se supune timpului ceasul se cris-
talizează, dacă e iarbă reprezintă chiar imensitatea
verde. Când e sub forma stării fiziologice de foame
aleargă înaintea burţii care va digera mâncarea înghi-
ţită de fiinţa umană. 
                 În poezia Nod 3, eul liric e înconjurat de
ochi, mâini, trupuri care plâng, toate într-o mişcare de-
a valma, egală cu sine însăşi până la apogeul în care
viaţa lui plânge nu cu lacrimi, ci chiar cu viaţă.
Aceeaşi viziune dezabuzată („Nu m-a întrebat nimeni
dacă vreau să mă nasc”) apare şi în poezia Odă în ni-

MOD / MODEL

grafica: Cristiana Dobrin



44 REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

ES
EU

ciun fel de metru, în care eul liric, scârbit de lume, de
monotonia vieţii, de a mai fi om, de perspectiva sinis-
tră a morţii, nemaiînţelegând rostul existenţei, nu mai
vrea să trăiască în ipostază umană şi, de aceea, doreşte
să se transforme în cal, în arbore, în cu totul şi cu totul
altceva.
                 O nouă viziune asupra lumii se realizează
şi prin influenţa iubirii asupra eului liric. În poezia
Vârsta de aur a dragostei (volumul O viziune a senti-
mentelor, 1964), iubirea e percepută pe cale senzo-
rială; simţul tactil e cel încărcat cu puterea iubirii:
mâinile şi gura sunt îndrăgostite. Starea de îndrăgostire
produce o reordonare a materiei: lucrurile se apropie
de eul liric îndrăgostit, îl rănesc şi impactul este dure-
ros, dar plăcut, „frumos”. Urmarea este intrarea într-o
stare de beatitudine, de reverie („de trezire, de vi-
sare”), de contopire frenetică cu lumea sacră a zeilor.

În această lume a senzaţiilor, un univers pulsatoriu
compus din lucruri ce-l terorizează pe eul liric („[...]
şi lucrurile vin/tot mai aproape [...]), acesta îşi caută
iubita, cuprins într-un dans al sentimentelor; cei doi
îndrăgostiţi plutesc, duşi de sentimentele, „zeiţe-ale
aerului”. Poezia Îmbrăţişarea (din acelaşi volum)
oferă o posibilă continuare a viziunii propuse în creaţia
comentată anterior. Căutarea iubitei de către eul liric
se termină prin a o zări, moment în care aerul rarefiat
le permite să se apropie unul de celălalt. Întâlnirea tră-
dează nerăbdarea îndrăgostiţilor prin „zvârlirea” spre
îmbrăţişare într-un gest impulsiv care provoacă iarăşi
o reordonare a timpului prin materializarea imateria-
lului: timpul se turteşte între piepturile lor şi ora, lo-
vită, se sparge în minute. Îmbrăţişarea mult dorită
(trăsătură exprimată prin verbe la condiţional-optativ
şi la conjunctiv) ar trebui să se prelungească la nesfâr-
şit, aşa cum e păstrată în minte frumuseţea vârstei co-
pilăriei.
                 În poezia Poveste sentimentală (volumul O
viziune a sentimentelor), eul liric îşi contemplă senti-

mentul de iubire din exterior şi în acelaşi timp îl tră-
ieşte pătimaş. Acum, cele mai importante sunt cuvin-
tele ce exprimă această iubire. Ele sunt în prim-plan
ca entităţi dotate cu mişcare proprie şi fac legătura din-
tre cei doi îndrăgostiţi deveniţi repere, „două toarte de
amforă”. În timp ce oamenii sunt doar nişte „borne”
situate la un capăt şi la altul al orei, cuvintele au miş-
care, greutate, energie proprie, alcătuind un adevărat
„vârtej”. Acum, ele sunt („zburam”, „se roteau”) în
timp ce oamenii „stau”. Cuvintele unesc, leagă ener-
getic materia, structură vizibilă. Motorul mişcării lor
este sentimentul care, pe măsura creşterii pasiunii, de-
termină re-naşterea materiei de la formele primordiale
până în prezent: „Cuvintele se roteau, se roteau între
noi, /înainte şi înapoi, /şi cu cât te iubeam mai mult,
cu atât/repetau, într-un vârtej aproape văzut, /structura
materiei, de la început”.

Poetul creează viziuni îmbibate
de sacru (îngerul fiind un motiv pre-
dilect) sau lumi desacralizate. Poezia
Îngerul cu o carte în mâini (volumul
Oul şi sfera, 1967) propune un mo-
ment de revelare divină: întâlnirea
eului liric cu un înger aşezat pe un
scaun negru, citind o carte veche, le-
gată în argint. Mesagerul divinităţii
este proiectat într-un oraş modern cu
blocuri, benzinării, stâlpi, lumea
creată fiind una la întâlnirea sacrului
cu profanul. Eul liric încearcă legă-
tura cu sacrul, dar cade şi sacrul se
îndepărtează. O altă întâlnire cu în-
gerul apare în poezia Al meu suflet,
Psyhėe (volumul În dulcele stil cla-
sic, 1970). Aceasta este concepută ca
un dialog între om şi înger, adică
între profan şi sacru. Îngerul îi pre-
zintă condiţia umană legată de urât,
mizerie, moarte, efemer, apropiată de
condiţia animalică. De aceea, ca şi în
poezia precedentă, îngerul se înde-

părtează, demonstrând că el şi omul fac parte din lumi
ireconciliabile. În poezia Moartea păsărilor, din ace-
laşi volum ca şi precedenta, poetul creează o viziune
desacralizată a lumii (ne aminteşte de poezia lui Blaga,
Paradis în destrămare): un oraş lipicios, de tinichea,
terorizat de o ploaie torenţială cu ouă, ploaie ce curge
din norii de păsări tot mai groşi, ajungând până la di-
mensiunile unui potop: „plouă tot aerul”.Cu aripile
foarte întinse între un zid şi un copac stă un înger care
fumează încontinuu, încât şi aura îi este afumată şi „i-
a căzut în jurul gâtului/ca un ştreang.” Fumul de la ţi-
gări, impregnat pe aură, îl strânge tot mai tare. Îngerul
e redus la o condiţie josnică în această lume apocalip-
tică în care simbolul sacrului e pe cale de-a se sfârşi
sub ameninţarea lipsei de aer ce nu poate să preves-
tească decât moartea. 
                 În încheierea acestui eseu, ne vom opri la
rolul pe care şi-l atribuie poetul în crearea unei viziuni
originale asupra lumii. În Autoportret (volumul Epica
Magna, 1978), se configurează condiţia dramatică a
poetului: el nu este altceva decât cronica destinului
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uman, a dificultăţilor vieţii („o pată de sânge”). Prin
vocea sa, omul se eliberează, se înalţă, ceea ce traduce
chiar funcţia catharctică a artei, înţeleasă ca act de pu-
rificare. Fiinţa umană se exonerează astfel de tot ceea
ce a trăit pentru a o putea lua de la capăt. Aceeaşi temă,
condiţia poetului, e abordată în două postume apărute
în volumul Ordinea cuvintelor (1985). Poezia Artă
poetică e compusă din trei secvenţe ce debutează prin
două conjuncţii: „dacă” (conjuncţie subordonatoare

condiţională) şi „dar” (conjuncţie coordonatoare ad-
versativă). „Descurajarea” poetului traduce ipotetica
lui hotărâre (verbele sunt la condiţional-optativ: „s-
ar descuraja”, „ar cădea”) de-a nu mai scrie, abando-
nându-şi harul divin. În acest caz, lumea vegetală nu
şi-ar mai îndeplini menirea, frunzele ar cădea, ramu-
rile, în loc să fie leagănul vegetaţiei, s-ar transforma
în nişte spânzurători şi femeile n-ar mai da naştere
copiilor. Dar, pentru că poetul doreşte să aducă ali-
nare oamenilor, vrând să nu-i dezamăgească şi să le
menţină sensibilitatea şi inefabilul, nu aşteaptă să se
simtă plictisit, istovit şi preferă să –şi încheie exis-
tenţa pământeană, prin moarte.
                 Ars poetica (acelaşi volum) este o destăi-
nuire patetică a creatorului atunci când se apropie de
extincţie („mai sunt spre nu mai sunt”). Renunţă la
capacitatea lui de a crea o lume plăsmuită, de a vinde
iluzii prin imagini poetice construite: abia acum cu-
vântul e doar cuvânt, şi nu un mod de a transfigura
lumea şi existenţa poetului, încrâncenat în veşnica
luptă cu materia primă –cuvântul, poate să se termine
cu o perioadă liniştită, cu o tinereţe veşnică. 
                 Asimilând poeticile marilor săi înaintaşi
(de la Eminescu până la interbelici), făcând slalom
printre stilurile consacrate, Nichita Stănescu reali-
zează o sinteză a limbajelor poetice precedente, într-
o manieră cu totul originală, situată în cu totul alt
plan, într-o formulă plină de originalitate. Creează o
poezie de viziune, în care limbajul se inventează pe
sine într-un joc de o imensă fantezie. Poetul stăpâ-
neşte magistral acest joc lingvistic, re-inventând
lumea prin cuvinte.
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prof. Octavian DRAGOMIR

Au dispărut caii din Apuseni...
ES
EU

Mă doare cumplit România actuală. România
aceasta pe care noi toți o blamăm, o certăm, o urâm, o
părăsim, o detestăm, o contestăm, o renegăm. Pentru
cei mai mulți dintre noi, România reprezintă spațiul în
care ne putem refula neputințele, angoasele, neîmpli-
nirile, impotențele de toate felurile, în general. Tratăm
această țară ca pe un produs de consum, de la care nu
avem decât plăceri de scurtă durată, pentru care nu
avem niciun respect și pe care o părăsim imediat ce
ne-am satisfăcut poftele noastre efemere. Totul se
cuantifică doar în bani și în interese mărunte, mes-
chine. Nu mai avem niciun interes pentru trecut și
înaintași, prin urmare niciun viitor și nici dreptul de a
mai spera la el. Tot ce se întâmplă în afara spațiului
nostru geografic, cultural, spiritual, este mai bun. Și
mai ales occidentul, promotorul globalizării și al unui
stil de viață lejer, a devenit pentru cei mai mulți dintre
noi, un nou Dumnezeu.

Stau și privesc platoul Bihorului care îmi ofe-
rea în alte situații perspective nebănuite. Și speranța
că mai avem o șansă. Aceea de a o lua de la capăt. Și
nu-mi dau seama ce lipsește din acest tablou. Pentru
că vârful e la locul lui. La fel și releul de televiziune.
Borna pe care scrie altitudinea vârfului este acolo:
1849 m. Chiar și eolienele au devenit parte din acest

tablou. Mașinile încărcate cu oameni de condiție in-
certă, urcă și coboară pe un drum anevoios, până sus
ca să nu vadă raiul din Țara Moților. Și coboară pe
același drum după ce și-au satisfăcut poftele culinare
și artistice cu mititei și manele. Dacă treci pe lângă
unii dintre ei, devin chiar agresivi. Fără să le spui sau
să le faci ceva, devii o țintă. Le încurci, prin prezența
ta, necredința. Și spațiul pe care îl poluează fonic și
material. Lasă în urma lor munți de gunoaie și vetre
de foc, pe unde apucă. Urme ale nepăsării și nesimțirii.
Nu trebuie să te învețe nimeni că nu ai dreptul să
pângărești, să sluțești, să distrugi. Și nici nu trebuie să
stea câte un polițist sau să fie câte o cameră de filmat
după fiecare dintre noi. Dacă ești om, simți lucrurile
astea. Dar noi nu mai simțim și nici nu reacționăm.

Suntem anesteziați. Și nu ne mai trezim din această
buimăceală care ne-a cuprins de treizeci de ani. Și în-
cercăm să găsim soluții individuale.

Vorbesc  cu un român din vale. E un investitor
nu doar în turismul românesc, ci și în sufletul româ-
nesc. Mai există și astfel de oameni. Peste tot, în res-
taurantul lui, în care luăm masa, sunt tablouri ale
oamenilor care au făcut istorie și ne-au păstrat
credința de neam: Avram Iancu, Horea, Nicolae
Bălcescu, Ștefan cel Mare, sfinți români, ori doar
ortodocși. Peste tot, de la ștergare până la borcanele
cu dulceață, tricolorul este prezent. Ca să se știe că
acesta este pământ românesc și e spălat cu sânge. Îmi
povestește că are demarate investiții masive, că are
proiecte cu fonduri europene și că nu poate să le ducă
la bun sfârșit. Pentru că nu mai are cu cine. Îmi
povestește și aproape plânge. Îmi spune că nu vrea să
plece în altă țară, că vrea să trăiască în țara lui. Și să
construiască. Dar nu are cu cine, pentru că toți cei buni
de muncă s-au dus. Că a căutat și în Moldova de din-
colo și a găsit aceeași situație. E în stare să ofere și sa-
larii de 1000 de euro, dar să știe că are stabilitate.
Pentru că numai așa te poți dezvolta. Însă toți cei pe
care îi școlarizează și îi învață un pic de meserie, se
duc la salarii mai mari, prin Germania, ori Anglia. Dă
să plângă, românul meu, și după ce îi povestesc cu ce
fel de copii sunt aici și că cei mai mulți visează, din
păcate, alte zări, îi roagă să nu plece. Să știe că acesta
este pământ românesc și că asta e țara lor. Nu-mi dau
seama dacă înțeleg ceva. Sper doar că au mai auzit asta
și de la alții și că vor înțelege mai devreme sau mai
târziu. Iar războiul, deși nu este încă pierdut, nu e de-
parte de a fi. Încet, dar sigur, am devenit o colonie.
Care oferă resurse, forță de muncă și piață de desfa-
cere. Atât. Restul e business. În care cei mari îi înghit
pe cei mici. Dacă nu au reușit cu armele, au găsit acum
mijloace mult mai sofisticate și au ajuns acolo unde
au dorit. Am devenit cu toții, sclavi moderni ai unor
flămânzi care înghit totul. Și care ne-au luat ce aveam
mai important: copiii și sufletele.
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Mă uit spre Curcubăta Mică. Trebuie să fie
acolo. N-aveau cum să dispară. Acolo erau mereu.
Sunt pe undeva, nu se poate. Dar nu-i văd și intru în
panică. Doar erau aici anul trecut. Și acum doi ani. Și
acum zece ani. Și, probabil, de când e lumea. Caii! Ne
pot lua orice, ne-au luat deja totul, dar nu caii! Dacă
ni-i iau și pe ei, chiar nu mai avem nimic de apărat.
Caii din Apuseni nu au cum să dispară, pentru că ei
înseamnă libertate. Și mai înseamnă demnitate. Și
măreție. Și forță. Și credință. Și dorință. Și putere. Și
din nou libertate și speranța că nimeni, niciodată, nu
ne poate pune hamuri. Sforăiturile lor, nechezatul,
tandrețea din gesturi, felul în care pasc netulburați de
tumultul lumii în care trăiesc, toate astea le au doar
caii! E pentru prima dată de când vin aici și când
Apusenii nu mi se mai par cei mai frumoși munți din
lume. Dacă au plecat caii, munții aceștia nu mai au
nimic special, sunt la fel ca toți ceilalți. Pentru copiii
cu care sunt nu e mare lucru, pentru că ei nu au văzut
și mângâiat acești cai. Ei sunt deja pregătiți să fie
înhămați. Dar pentru mine, care i-am văzut alergând
și nechezând pe platoul nesfârșit, este o tragedie. E ca
și când cineva îți fură trecutul. Și prezentul care e ori-
cum incert. Și mai ales îți fură viitorul. Al tău și al co-
piilor acestora care nu știu ce înseamnă să fii liber. Și
să visezi, culcat cu capul în iarbă, sub un singur cer și
auzind doar sforăiturile cailor din Apuseni!

Ajung jos și întreb în stânga și în dreapta. Ce
ați făcut, oameni buni, cu caii ? Nu realizați că fără ei
dispărem și noi, că sunt parte din ființa noastră și că
ei ne-au ajutat de două mii și mai bine de ani să
supraviețuim? Ei au fost cei care ne-au ajutat să lu-
crăm pământul și să nu ne moară copiii de foame. Ei
au fost cei care ne-au ajutat să ne deplasăm și să ne
cunoaștem mai bine. Ei ne-au ajutat să ne vindem sur-
plusul și să facem un pic de negoț. Ei ne-au ajutat în
luptele nesfârșite cu turcii, cu hunii, cu tătarii, cu pe-
cenegii și cumanii, cu slavii. Primesc răspunsuri vagi.
Se simt responsabili, dar încearcă să dea vina pe nu
știu ce boală, sau pe faptul că au pătruns și aici utilaje
moderne, sau pe faptul că nu mai există forță de muncă
și nu mai are cine să-i îngrijească. Tot globalizarea,
bat-o vina! Am găsit, în sfârșit, vinovatul perfect. Pen-
tru toate lucrurile rele care ni se întâmplă și pentru
toate neputințele noastre, ea este de vină! Dar caii mei,
pentru că de zeci de ani erau și ai mei, nu mai sunt, au
ajuns carne tocată pentru salam, iar asta nu se poate
ierta. Și nici uita.

Merg la Pătrăhăițești, unde se mănâncă cele
mai bune plăcinte din lume, cu afine, cu zmeură, cu
brânză și unde există încă oameni cu sufletul cât o
pâine mare, ardelenească și unde timpul nu are nici în-
ceput și nici sfârșit, pentru că oamenii de aici trăiesc
după alte reguli decât cele din vale, ori din orașe. Aici

oamenii trăiesc în ritmul anotimpurilor și al muncilor
pe care le au de făcut, în ritmul lui Dumnezeu, fără de
care nu ar putea supraviețui. Și totuși, chiar și aici
există sfârșit, pentru că au mai rămas cincisprezece-
douăzeci de case, cei tineri s-au dus, iar bătrânii sunt
din ce în ce mai bătrâni și neputincioși și așteaptă să
se ducă dincolo, cu o detașare care te cutremură. Simt
amărăciune în glasul gazdei noastre, atunci când
vorbește de satul ei și de faptul că în copilăria și
tinerețea pe care le-a trăit pe acești munți, era mult mai
frumos, pentru că deși era mai greu, oamenii erau
mulți și plini de speranțe, casele pline de copii, iar lu-
crurile aveau o rânduială. Mergeau pe jos, la școala
de centru din Arieșeni, vreo patru kilometri, prin pă-
dure. Atunci erau mulți, foarte mulți copii și deși prin
pădure se puteau întâlni cu ursul, îl aveau  pe Dumne-
zeu, care îi proteja. Acum, în tot Arieșeniul mai sunt
doar nouă copii la clasa în care învață nepoata cea
mare, iar peste câțiva ani, când îi va intra la școală și
nepotul cel mic, vor mai fi doar trei. Moare
Pătrăhăițeștiul, moare Arieșeniul, moare Gârda de Sus,
mor toate satele de pe Arieșul Mare. Lucrurile nu mai
au nicio rânduială, pentru că ne-am pierdut credința.
Și atunci, Dumnezeu și-a întors fața de la noi. Și am
rămas doar cu cerul gol deasupra noastră. Iar plăcintele
cu afine, cu zmeură, cu brânză, pe care le mănânc de
atâția ani, parcă nu mai sunt nici ele cele mai bune din
lume. Și ochii și gândul îmi fug din nou spre
Curcubăta Mică, aflată deasupra Pătrăhăițeștiului,
acolo unde caii alergau și nechezau liberi. Alergau.
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Acum, caii sunt doar în amintirea mea și a celor care
i-or fi văzut și admirat pe platoul nesfârșit. Nu și în
amintirea acestor copii pe care-i port după mine și care
nu știu că au existat. Și că erau liberi. Și că visau,
poate, la o țară a lor, a cailor și la o lume în care lu-
crurile aveau rânduială.

Merg la Roșia Montană, Alburnus Maior cum
îi ziceau romanii, ca să le arăt celor mici că avem tre-
cut. Și că în vreme ce noi sfredeleam munții, ca să
scoatem aur, alții umblau prin pustie,  prin stepa mon-
golă, ori pusta maghiară, fără să fi aflat care le e locul
și rostul. Trebuie să le arăt că au de ce să fie mândri,
pentru că au avut înaintași, să stea de vorbă cu oamenii
de acolo, pentru că încă mai există oameni cu suflet
mare, cu suflet de român, să-i audă cum se vaită pentru
ce le-a făcut Bucureștiul, așa cum spun ei. Nu se mai
scoate un gram de aur din Apuseni, deși mai sunt sute
de tone, iar pentru asta, doar domnii de la București
sunt de vină. Numai că cei de acolo au fost și munteni,
și moldoveni, și olteni, și ardeleni și nu au făcut nimic.
Pare-se că nu contează de unde ești, patriotismul nu
cunoaște apartenențe geografice, el există în fibra
noastră sau nu. La unii din acest neam, se pare că a
fost înlocuit cu interese mărunte, cu mirosul banilor și
al conturilor grase în cine știe ce bănci străine, cu
corupția generalizată și mai ales cu lipsa de  profesio-
nalism, cu mediocritatea. Din 2006 toate minele din
zonă s-au închis, iar România nu mai are dreptul să
marcheze aurul. Țara cu, probabil, cele mai importante
rezerve din Uniunea celor bogați, e țara care are doar
dreptul să exporte resursele. Dacă se poate toate, pen- tru că doar ei, cei mari, sunt în stare să valorifice la un

nivel superior resursele primare. Așa cum o fac și cu
petrolul, ori cu gazul din Marea Neagră. Pentru ca mai
apoi, noi să stăm cu mâna întinsă la ei, pentru o bucată
de pâine. Și să le mulțumim pentru mărinimie lor,
neocolonialiștilor. Dar pentru asta suntem de vină doar
noi și oamenii care ne conduc, și care au uitat că sunt
români, care au uitat că nu doar pietrele, ci și caii din
Apuseni sunt patrimoniul acestei țări și că dacă astăzi
ucizi caii, mâine porcii, poimâine păsările, ajungi să
te ucizi pe tine, pentru că nu mai ai trecut.

Am încercat să mă mint în ultimii ani. Vedeam
că sunt din ce în ce mai puține stâne prin Carpații
noștri, dar refuzam să cred că totul se va sfârși într-o
zi. Înțeleg acum, că în zece ani și transhumanța va fi o
amintire. Și odată cu ea și cu caii din Apuseni, va dis-
părea și nația mea, pentru că nimic nu mai poate exista
fără lucrurile sfinte pe care le facem de când suntem
pe acest pământ. Dacă vrei să ucizi un popor, îi smulgi
rădăcinile, îl rupi de legătura cu trecutul și cu pământul
din care-și trage seva, îl faci să-și uite rostul. Dar mai
ales îi furi viitorul, furându-i copiii! Au mai pățit și
alte popoare în istorie. Dar mă tem că noi n-o să avem
forța evreilor de a reînvia precum pasărea Phoenix, și
nici puterea financiară a diasporei care să ne salveze.
În două generații vom fi pierduți, pentru că o țară în
care se nasc mai puțini copii români decât în diaspora,
nu poate avea viitor.  Acești copii poate vor mai învăța,
câte un pic, românește și vor ști de unde sunt sau vin
bunicii lor, dar cu siguranță, copiii copiilor născuți în
afara României, vor fi universali și nu vor mai avea
nimic care să-i lege de trecut. Și de România mea, de
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România noastră. Ei vor fi doar europeni și poate puțin
italieni, francezi, germani, englezi...Și jocul se va fi
terminat. Pentru că atunci nimeni nu va mai ști că au
existat niște cai în Apuseni, nu va mai ști că există un
colț de rai numit Apuseni, nu va mai ști că au existat
niște oameni dârji care au avut poveștile lor, pe această
vale a Arieșului, pe această vale a suferinței, pe această
vale pe care curg în jos lacrimile unui popor plecat în
bejenie, lacrimile unui popor fără țară.

La început de vară și de vacanță, am fost cu
câțiva temerari în Făgăraș și am întâlnit un român sim-
plu, marinar la Constanța și pe toate mările și oceanele
lumii. Ne spunea că a umblat prin jumătate dintre
țările lumii și că nu a întâlnit una mai frumoasă ca
România. Știam asta, doar le-o spun în fiecare zi co-
piilor cu care umblu pe acești munți, trebuie să avem
însă grijă și să păstrăm cu dinții aceste lucruri care
nouă ni se par normale și care, în occidentul spre care
râvnim, au dispărut de mult. E încă frig, petice mari
de zăpadă  se odihnesc pe versanți și în căldările gla-
ciare și alimentează minunatele pârâiașe și cascadele
de pe Valea Rea și din tot Făgărașul. Dacă există, raiul
arată ca aceste peisaje din Făgăraș, ori din Retezat, din
Apuseni, din Piatra Craiului și de oriunde se vorbește
românește. Și ca și acolo, ciobanii sunt din ce în ce
mai rari, pe trasee pe care mă întâlneam cu ei în anii
din urmă. Unde vor fi oile de lângă Tăurile Mioarelor
și ce rost vor mai avea acestea fără cele care le-au dat
numele? Mă amăgesc că poate nu au urcat încă, vre-
mea fiind potrivnică, dar mă amăgesc degeaba. Și ine-
vitabil, gândul îmi fuge la caii din Apuseni și sper că
e doar un vis urât și că, atunci când o să mă trezesc, o
să-i găsesc din nou păscând în liniște, iarba grasă pe

care doar acolo o găsesc. Aud că în unele zone
pășunile sunt din ce în ce mai sărace și oile trebuie să
urce tot mai sus. Iar mai marii lumii se fac că nu ob-
servă dezastrul. Arde Siberia, arde Amazonia, arde
Australia, arde și Africa, ce-o mai fi rămas din ea. Și
inconștienții lumii ne spun că totul este sub control,
că nu există nicio încălzire globală, că putem muri în
liniște pe o planetă aflată în flăcări. Iar în tot acest de-
zastru global, raiul nostru încă rezistă, dar noi nu-l
vedem pentru că fugim după himere și suntem ghidați
de flash-urile capitalismului consumerist. Și ne facem
că nu vedem cum dispar sub ochii noștri pădurile din
Făgăraș, pădurile din Retezat, pădurile din Apuseni.

Am ajuns în această vară la Athos. Aveam ne-
voie de puțină liniște și de câteva zile în care să-mi
pun ordine prin gânduri. Să înțeleg ce s-a întâmplat cu
noi, oamenii, de am devenit atât de neoameni. Și mai
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ales ce s-a întâmplat cu noi, românii, și unde am greșit,
de am ajuns așa de neromâni. Și să ne risipim prin
lume, să ne pierdem de Dumnezeu și de pământul dă-
ruit de Acesta. Să-mi explic marile frământări și
neliniști prin care trece acest neam. Și să mă rog! Pen-
tru cei apropiați, care sunt vii, pentru sufletele celor
morți în situații banale ori în conflicte generate de ne-
împăcarea cu divinitatea, ori din trufie, îngâmfare,
delir colectiv sau doar prostie. Am găsit o altfel de
lume. O lume împăcată cu sine. O lume aspră dar cu
nevoi materiale simple, așa cum sunt și ale noastre, ale
celor din afară, care ne dorim tot timpul prea mult și
de acolo și permanentele frustrări și nemulțumiri. O
lume împăcată și cu Dumnezeu, fără de care nimic nu
este posibil. O mână de oameni care se roagă pentru
păcatele unei lumi întregi și care durează de 1000 și
mai bine de ani, indiferent de ce vânturi au bătut dins-
pre răsărit ori apus, dinspre miazăzi ori miazănoapte.
Am înțeles că ei sunt cei puternici, iar noi cei slabi și
am mai înțeles că trebuie doar să-ți deschizi ochii și
sufletul, și Dumnezeu îți intră în inimă și în casă. Am
urcat și Athonul, un munte cum nu e altul, nu prin di-
ficultatea ascensiunii de la 2033 m, ci prin semnificația
pe care o are pentru creștinătate, prin dificultatea de a
înțelege că important nu e drumul, ci destinația, că
orice ascensiune presupune nu doar un efort fizic ci
mai ales necesită o pregătire psihică, că fiecare pas pe
care îl faci, pe căldură, pe praf, pe vânt, pe soare ori
furtună, te apropie de destinația finală, că satisfacția
finală, aceea de a ajunge sus este prea puțin impor-
tantă, dacă n-ai aflat ce cauți acolo, adică să fii mai
aproape de Dumnezeu, chiar și cu un metru.

Am întâlnit mulți români la Athos. E plin mun-
tele de călugări români, dar ca și în țară, ca și în dias-
poră, sunt împrăștiați, precum neghina, în patru zări.
Și am înțeles încă o dată de ce nu reușim să coagulăm
nimic, niciun proiect serios, care să ne scoată din ma-
rasmul în care ne aflăm. Și să ne așeze acolo unde ne
e locul, printre națiunile acestei lumi, să ne facă
mândri de ce realizăm zi de zi. Și mai ales să ne îm-
pace cu noi înșine și cu această țară minunată, cea mai
frumoasă țară din lume, care ne-a oferit totul fără să
ne ceară aproape nimic la schimb. Țara munților și

a pietrei, țara pădurilor nesfârșite, țara apelor mine-
rale și a râurilor repezi de munte, țara minunatului
fluviu care-și varsă apele și aluviunile acolo unde în-
cepe Lumea, țara mării celei mari și amare, țara tur-

melor de oi care pasc vegheate de ciobani ce nu-și uită
menirea, țara bisericilor și a mănăstirilor, a cetăților
și castelelor. Și mai ales, peste toate, țara cailor din
Apuseni, care aleargă cu coama în vânt, pe pajiști
nesfârșite și care visează la o țară a lor, dar și a noastră,
țara cu cei mai frumoși cai, țara cu cei mai frumoși
oameni din lume...

fotografii: prof. Octavian Dragomir
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O comoară cartografică 
uniristă din anul 1866

Începuturile învățământului geografic la
Colegiul Național „Unirea”

Arhiva Colegiului Național „Unirea” cuprinde,
printre altele, o adevărată comoară cartografică: un
album de planșe istorico-geografice realizate de elevii
primei promoții, sub îndrumarea profesorului Ștefan
Neagoe. Pe coperta acestui album1 apare următoarea
mențiune: „Geografia Antică desenată de studinții cla-
sei I, Gimnasiului Focsani”. Nu avem cunoștință dacă
alte colegii centenare dețin astfel de lucrări, realizate
de elevi, cu o asemenea vechime. Ne propunem să
analizăm aceste planșe încercând să înțelegem modul
în care au fost realizate, baza cartografică folosită și
finalitatea didactică avută în vedere de profesor.

Această comoară cartografică a fost șlefuită pe
parcursul a trei luni (martie – mai 1866) de către elevii
conștiincioși ai singurei clase din gimnaziul proaspăt
înființat (7 ianuarie 1866), sub îndrumarea directoru-
lui, profesor Ștefan Neagoe. Ne surprinde, în primul
rând, pasiunea cu care profesorul Neagoe preda toate
disciplinele de studiu: Limba română, Istoria români-
lor, Geografia, Istoria Vechiului Testament, Limba
franceză, Matematica și Cosmografia. A iubit atât de
mult limba latină încât prima disciplină din catalog se
intitula: „Limba Latina pururea în comparație cu
Limba româna și traducere din Epitomes”.

Născut la 18 noiembrie 1838, în satul Micăsasa
din Podișul Transilvaniei, Ștefan Neagoe a urmat stu-
diile primare în comuna natală, iar pe cele gimnaziale
la Blaj; ulterior, a absolvit Academia din Sibiu (secția
juridică). În străinătate, și-a continuat studiile la Viena
și le-a finalizat la Roma unde a susținut teza de docto-
rat cu titlul „Romanitas populi inter fluvium Tisa,
Danubium et Mare Ponticum”, în prezența Papei Pius
al IX-lea. Titlul tezei ne indică o gândire geografică
axată pe o poziționare riguroasă a problemei supusă
analizei.

Credem că Ștefan Neagoe s-a îndrăgostit de
geografie în timpul studiilor gimnaziale, la Blaj, unde
a învățat după manualul de geografie în trei volume al
profesorului Ioan Rus „Icoana Pămentului” (1842),
lucrare care a constituit decenii de-a rândul temelia
învățământului geografic românesc și îndreptar
științific pentru elevii școlilor de pretutindeni2. De ase-
menea, la Universitatea din Viena a avut ocazia să cu-
noască rezultatele școlii geografice și cartografice
austriece de la mijlocul secolului al XIX-lea: hărți bine
lucrate, atât din punctul de vedere al preciziei, cât și
din punct de vedere artistic, pe rețele de triangulație
primordială, completate de triangulări de ordine se-
cundare.3

Din cauza prigoanei austro-ungare din
Transilvania, Ștefan Neagoe trece Carpații și lucrează
la început ca magistrat în București, apoi se dedică
învățământului, activând în Focșani și Bârlad. La vâr-
sta de 28 de ani, este numit, prin decret al Domnitoru-
lui Alexandru Ioan Cuza, profesor al Gimnaziului din
Focșani. 

După jumătate de secol de la acel moment,
profesor V. V. Haneș caracteriza astfel munca primului
director: „Profesorul Neagoe e într-o activitate febrilă,
ba ocupându-se de tinerii săi elevi, ba cerând
indicațiuni de la minister pentru felurile cum să ur-
meze învățăturile în acest gimnaziu, ba luptând cu pri-
măria locală pentru atâtea cerințe materiale, ce
necesită o școală nouă”. Materialul didactic aflat în
patrimoniul școlii în anul 1866 cuprindea: un glob ce-
lestru și altul terestru, un planiglob antic, o hartă a
Europei, a Asiei, a Africii, o hartă a Imperiului Roman
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și a Imperiului Bizantin, o hartă a Daciei antice, hărțile
politice și fizice ale Europei, ale Asiei și ale Africii,
instrumente de geometrie4.

Planșele istorico-geografice, prin titlul ales,
„Geografia antică”, sunt o dovadă clară a abordărilor
sale interdisciplinare. Cele peste 150 de planșe din
album pot fi grupate pe 9 teme: Mapamond, Italia an-
tică, Grecia antică, Spania, Galia, Asia Mică, Egipt,
Tracia și Macedonia, Lumea cunoscută. 

Din punct de vedere cronologic, mapamondul
pare a fi prima temă abordată de profesorul Neagoe.
Analizând planșa elevului Chiriac Zaharia5,
înțelegem că se dorea fixarea unor cunoștințe generale
privind continentele, precum și câteva elemente de
cartografie matematică (coordonatele geografice). Ast-
fel de lucrări întâlnim pentru prima data la marii car-
tografi din perioada Renașterii, când se prezintă în
oglindă lumea veche și lumea nouă.

„Lumea veche” este subiectul unei teme din
care s-au păstrat două planșe. Elevul Gaicu
Constantin6 o numește „Lumea cunoscută din ve-
chime” și insistă asupra contururilor celor trei conti-
nente: Europa, Asia și Africa, atât cât erau cunoscute
în Antichitate. Observăm că limita dintre Europa și
Asia este plasată la vest de Munții Ural urmărind cur-
sul fluviului Peciora, în nord și a Donului, în sud. 

Cele mai multe planșe păstrate sunt cu tema
„Italia Antică”, fără îndoială o temă dragă profesoru-
lui pasionat de limba latină. Avem convingerea că
atunci când preda limba latină făcea numeroase referiri
la istoria Imperiului roman și în acest sens a dat ca
temă această planșă, punând în evidență provinciile
care compuneau nucleul marelui imperiu. Analizând

planșa elevului Tănăsescu Marin7 observăm indica-
rea sursei în ceea ce privește harta de bază: „dressé
par P. Bineteau”. La Biblioteca Academiei din
București există un Atlas  istoric și geografic editat
de către geograful francez în anul 1838. Formatul at-
lasului este identic cu cel al planșelor  geografice
(A4). Planșa elevului M. Tănăsescu trebuia să mai
cuprindă în chenarul din dreapta-sus un plan al
Romei antice.

Prin tema „Galia”, s-a dorit indicarea vechi-
lor provincii stăpânite de strămoșii francezilor dintre
Pirinei și Valea Rinului. Elevul Anghel (Angelo)
Salingny8 evidențiază cele trei parți ale Galiei, lo-
cuite de belgi, celți și aquitani. Harta marchează mo-
mentul premergător cuceririi acestui teritoriu de către
Iulius Caesar (58 î. Hr.). Posibil să fi fost o temă
dragă viitorului inginer constructor, având în vedere
originile alsaciene ale familiei Saligny. 
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Tema „Iberia” sau „Hispania” prezintă teri-

toriul aflat la sud de Munții Pirinei. Planșa elevului
Ștefan Rainu9 cuprinde și provinciile romane nord-
africane Mauretania și Numidia, aflate la vest de
Cartagina. Harta surprinde cuceririle romane din 201
î.Hr, după al doilea război punic. În acel moment,
Roma, câștigând posesiunile Cartaginei, împarte teri-
toriul în două provincii: Hispania Citerior (contur gal-
ben) și Hispania Ulterior (contur roșu).

Tema „Grecia Antică” surprinde mozaicul de
provincii existente în acest spațiu geografic, în secolul
al V-lea î.Hr.: Pelopones, Elada, Thesalia, Epir, Iliria,
Macedonia și Tracia. Elevul Ștefan Gheorghiu1, fo-
losind diverse culori, insistă asupra limitelor acestor
provincii. În acea perioadă, cetățile Sparta și Atena do-
minau regiunea din punct de vedere politic și militar,
iar harta era fără îndoială utilă în explicarea campanii-
lor militare.

Nordul acestei regiuni este subiectul unei alte
teme, respectiv „Macedonia și Tracia”. S-a păstrat o
singură planșă, cea a elevului Constantinescu Ion1.
Acesta insistă asupra rețelei hidrografice, însă, din pă-
cate, face o confuzie atunci când scrie numele acelor
provincii (le inversează).

Tema „Egiptul Antic” surprinde momentul de
maximă înflorire a Imperiului egiptean (sec. al XVI-
lea î. Hr.), cu cele trei provincii din lungul Nilului. Ele-
vul Daniil Pavel1 cartează traseul urmat de evrei

(episodul exodului) din Egipt către muntele Sinai,
Deșertul Arabiei și, în final, Țara Canaanului  (sec. al
XIII-lea î. Hr.). Era o hartă deosebit de utilă profeso-
rului Ștefan Neagoe atunci când preda Istoria Vechiu-
lui Testament.

Asia Mică a fost, poate, cea mai grea temă din
punctul de vedere al complexității, cuprinzând foarte
multe detalii din perspectivă geografică și toponimică.
Elevul Suchias Ohanes1 se achită magistral de această
datorie insistând chiar și asupra detaliilor morfologice
ale bazinului Mării Negre. Prezintă multitudinea de
provincii ale Anatoliei și, mai ales, Armenia Mare,
locul de naștere al strămoșilor săi. Analizând și alte
planșe realizate de acest elev, apreciem că a fost cel
mai bun cartograf al clasei.

În concluzie, finalitatea planșelor istorico-geo-
grafice realizate de elevii uniriști în anul 1866, sub co-
ordonarea profesorului Ștefan Neagoe, o reprezintă
formarea unor reprezentări cognitive despre locuri
care reprezentau subiectul  unor teme studiate inter-
disciplinar. 
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Aceste planșe cartografice reprezintă probe
materiale concrete care atestă, pe de o parte, începu-
turile învățământului geografic la Colegiul Național
„Unirea” iar, pe de altă parte, calitatea ridicată a aces-
tuia. 

Înțelegem importanța hărții ca instrument de
lucru în predarea geografiei, precum și a altor disci-
pline. Ne putem doar imagina comentariile și argu-
mentările profesorului Ștefan Neagoe în procesul de
interpretare a acestor hărți.

După un an școlar greu la gimnaziul din
Focșani, Ștefan Neagoe a fost numit profesor de limba
română și limba latină la Liceul „Gheorghe Roșca
Codreanu” din Bârlad, unde a activat timp de 27 de
ani. Unul dintre foștii săi elevi, Nicolae Petrașcu (di-
plomat, istoric și critic de artă) își amintea: „El se
plimba prin clasă cu voiciune de colo până colo, re-
petând necontenit legile gramaticii latine, ca să le facă
să intre în capul elevilor; iar când vedea pe unul apli-
cându-le greșit, îl auzeai exclamând ca un învins:
Sacra simplicitas!”

După o viață închinată întăririi conștiinței
naționale și a spiritului unirist, Ștefan Neagoe trece la
cele veșnice la vârsta de 59 de ani, în data de 21 august
1897. Cum nimic nu este la întâmplare (in templum)
în viața unui om și în destinul unui popor, ne impre-
sionează o corelație: data sa de naștere 18 noiembrie
(stil vechi) - 1 decembrie (stil nou), va deveni peste
ani sărbătoarea națională a tuturor românilor. Ca fiu al
Blajului, prin munca sa, a pregătit generații de elevi
care i-au împlinit visul, Marea Unire.

NOTE BIBLIOGRAFICE
1 Din inițiativa domnului director prof. Cornel Noană, planșele
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2 Ștefan Manciulea, Transilvania în cărțile românești de geogra-
fie apărute până la 1848, în Lucrările Institutului de Geografie
al Universității Cluj, VII, 1942, p. 8-10. 
3 Marin Popescu – Spineni, România în izvoare geografice și car-
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11 Născut în anul 1851, în Focșani. 
12 Născut în anul 1850, în Etropole, Bulgaria.
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TURCIA între rigorile
tradiționaliste și modernitatea

vieții cotidiene
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Există cel puțin un „avantaj” atunci când nu ai
mașină personală: trebuie să folosești mijloacele de
transport în comun. Eu merg uneori cu tramvaiul, care
este mai mult un metrou de suprafață, și am învățat să
mă bucur de fiecare călătorie pentru că este un bun pri-
lej pentru a observa oamenii din jurul meu.

O imagine emblematică mi-a rămas în minte
dintr-o zi de duminică după-amiază... două doamne
cam de aceeași vârstă stau pe o bancă în tramvai: una
are buzele botoxate, operație la nas (nasul fin, cârn
este obsesia turcoaicelor), părul lung cu șuvițe blonde,
blugi mulați, cu tăieturi pe genunchi, fard și machiaj
făcute după un tutorial profesionist, cizme cu toc înalt;
cealaltă cu hijab/ baticul turcesc prins cu agrafe după
rigorile musulmane-sunt cel puțin patru moduri dife-
rite de a purta baticul în Turcia, vălul islamic turcesc
fiind o sinteză între tradiția arabă și modernitatea eu-
ropeană, haină lungă până la glezne de un material nu
foarte pretențios, pantofi cu o talpă platformă, fața ne-
fardată, privirea aspră. Cele două femei întruchipează
Turcia de astăzi.

Aceasta este sinteza unei societăți care este
într-o continuă, dar ușor lentă transformare, sub
influența globalizării care a pătruns și în Turcia, în
ciuda eforturilor de a demonstra că țara nu are nevoie
de nimic din exterior. Acum tocmai se testează un pro-
totip de mașină electrică pe care o vor fabrica pe plat-
forma auto din Bursa. Toată lumea este entuziasmată
că se va produce o mașină turcească. Societatea încă
nu a depășit complexul Sevrès, mai ales că oamenii,
când sunt copii și adolescenți, sunt supuși unei intense
educații școlare prin care se militează pentru „Let’s
make Turkey great again”. Puțini sunt cei ce nu inte-
riorizează profund această idee. Aceia care au plecat
din țară de-a lungul anilor sunt priviți mai degrabă cu
dispreț. Este adevărat că Turcia este așezată într-o zonă
„fierbinte” din punct de vedere politico-militar și nu
este ușor să facă față provocărilor contemporane da-
torate situațiilor confuze interne și din țările din re-
giune.

Familiile turcești pot fi împărțite în trei cate-
gorii: familia tradițională musulmană, care are trei-
patru copii, crescuți de o mamă casnică; familia
tradițională musulmană care a făcut mici concesii
lumii moderne - doi copii, unele mame au serviciu și
poartă haine moderne, fără a încălca regulile musul-
mane - batic și tot corpul acoperit; familia modernă -
maximum doi copii, haine „europene”, ambii soți au
serviciu. Două lucruri au în comun toate familiile, in-
diferent de raportarea lor la lumea modernă: fac tot po-
sibilul să locuiască într-un apartament cât mai mare și
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cât mai luxos și să aibă o mașină cât mai mare și mai
modernă care să atragă atenția celorlalți. Eu am cunos-
cut diferite tipuri de familii turcești: familii în care
ambii soți sunt profesori, familii în care soțul este doc-
tor, inginer, profesor, avocat, antreprenor, familii în
care soția este profesor, casnică, asistentă medicală,
ciocolatier. Toate m-au primit cu ospitalitatea specifică
lumii turcești, care are acest cult al musafirului, căruia
trebuie să îi dea ce are cel mai bun de mâncare - dar
nu de la început, pe care trebuie să îl servească în far-
furiile și cu tacâmurile din setul cel mai luxos pe care
îl are în casă. Fiecare invitație la micul dejun, la cafea,
la ceai sau la cină este o poveste în sine, ce s-a trans-
format în amintiri pe care le voi împărtăși, poate, altă
dată. De asemenea, m-am obișnuit cu ideea că întot-
deauna se găsește timp pentru a bea încă un ceai. Deși
turcii au adus cafeaua în Europa, ei preferă ceaiul.
Cafea beau doar după-amiaza și seara și doar în com-
pania prietenilor sau a familiei, rareori singuri.

Turcia este o țară foarte frumoasă, care a dez-
voltat multe zone turistice. Pentru noi, românii, cele
mai populare sunt Antalya și Istanbulul, dar fiecare re-
giune are istoria sa. Orașul în care locuiesc eu a fost
fondat de greci, numele lui inițial a fost Amissos. As-
tăzi, a păstrat din moștenirea elenă doar mitul amazoa-
nelor, cărora le-au „construit” un sătuc și două statui
impresionante pe malul mării. Anii în care spațiul a
fost „ocupat” de lumea creștină au cam fost șterși din
istorie, prezentându-se lumea otomană, orașul deve-
nind un puternic centru în timpul lui Baiazid. Astăzi,
se mândrește cu istoria lui recentă, deoarece este locul
de unde Mustafa Kemal Atatürk a pornit războiul de
eliberare (ilk adım – primul pas, Ilkadım fiind numele
unuia dintre cele trei orașe care compun orașul mare).
Nu am întâlnit foarte mulți turiști străini, exceptând pe

cei care practică turismul medical - sunt mai mult spi-
tale private foarte moderne - și care sunt mai ales ruși,
georgieni, iranieni și din alte țări vecine. Astăzi este
un oraș „federal” modern - este compus din trei orașe
mai mici, cu aproape două milioane de locuitori. Sis-
temul administrativ este stufos, de la primăriile celor
trei orașe la primarul general și caimacan. Faptul că în
2017 a găzduit Olimpiada Surzilor a accentuat și mai
mult interesul pus pe dezvoltarea unei baze sportive
de invidiat. Se poate practica aproape orice sport îți
dorești, de la golf la tir cu arcul și hipism, fără să mai
menționez de sporturile clasice. Deși multe spații verzi
au fost sacrificate pentru a face loc blocurilor, au con-
struit de-a lungul mării peste 15 kilometri pentru pro-
menadă, parcuri și pentru biciclete. Au cărat tone de
piatră în mare pentru a câștiga spațiu pe litoral destinat
cafenelelor și caselor de vacanță pentru vară, cea mai
mare parte a orașului fiind așezată pe coline, obser-
vându-se blocuri cu trei până la șaisprezece etaje.

Deși locuiesc de cinci luni aici, încă mă mai
trezesc uneori dimineața la prima chemare la rugă-
ciune a müezzinului, geamiile fiind întâlnite la tot
pasul, având tot felul de arhitecturi, de la cele osma-
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nice, clasice până la clădiri mai moderne. Rugăciunea
cea mai importantă dintr-o săptămână este acea de vi-
neri de la prânz. Nu toate moscheile au spațiu de ru-
găciune pentru femei, de aceea în oraș sunt locuri unde
se duc femeile să se roage. Acestea oferă adevărate
oportunități de socializare pentru femeile musulmane,
după terminarea rugăciunii. În oraș sunt două biserici
creștine, una catolică și una protestantă. Într-un sat de
la marginea orașului se pot vedea ruinele unei biserici
ortodoxe grecești - se pare că ultimii greci au părăsit
aceste meleaguri în primul deceniu din secolul al XX-
lea. Știm că musulmanii nu sărbătoresc Nașterea Dom-
nului, dar toți văd filme și reportaje despre „magia
Crăciunului” și le-ar plăcea să își decoreze casele și
străzile cu beculețe și beteală. În cel mai mare mall din
oraș a fost pus un impozant brad, ca în orice mall din
lumea creștină, și nu cred că a fost cineva care a intrat
în magazin fără să își facă un selfie cu bradul de Cră-
ciun. Pentru cei mai mulți dintre ei, nu este clar ce săr-
bătoresc creștinii la Crăciun, de aceea unii spun că
sărbătoresc Crăciunul pe 31 decembrie. Atunci își dau
cadouri unii altora, decorează casa cu beteală, unii au
chiar și brad. O elevă mi-a spus la școală că „Pentru
noi, Crăciunul/ Revelionul este o sărbătoare nouă”,
dezavuată de musulmanii tradiționaliști. De aceea, în
noaptea dintre ani, cei mai mulți nu merg la petreceri
mari organizate în restaurante sau în centrul orașului.
Turcii nu trebuie să răspundă la întrebarea „Ce faci de
Revelion?”. Peste tot domnește liniștea. Familia, prie-
tenii apropiați se adună pentru o cină mai pretențioasă
și mai îndelungată, apoi joacă jocuri de societate (cărți,
Monopoly etc.), iar după miezul nopții, cei mai mulți
merg să doarmă. Vinurile bune și șampania sunt
scumpe, deci aceia care beau alcool preferă berea
sau/și rachiul lor tradițional. Ca european creștin, este
foarte ciudat să trăiești perioada sărbătorilor de iarnă
într-o țară musulmană în care nu se aud în fiecare ma-
gazin, la radio etc. Colinde și alte „tradiționale” cân-
tece de Crăciun din cultura pop universală, iar forfota
din magazine se datorează reducerilor, nu presiunii le-
gate de găsirea cadourile de Crăciun. Este foarte inte-
resantă perspectiva turcilor născuți și crescuți în
Germania, care au revenit de vreo zece ani în Turcia,
din diverse motive. Ei cunosc toate obiceiurile legate
de sărbătoarea Crăciunului și au nostalgia târgurilor
organizate cu această ocazie în mai toate orașele ger-
mane. Oricum, ei se deosebesc de turcii născuți și
crescuți în Turcia. I-am identificat imediat pe turcii
„germani”. Au mai mult din rigoarea nemțească și au
adus cu ei și obiceiuri din țara de unde au plecat.

Prin natura meseriei, trăiesc printre oameni ti-
neri, de la care pot lua pulsul viziunii lor asupra viito-
rului. Adolescenții turci sunt oglinda societății în care
trăiesc și, mai ales, a educației primite în familie. Cei
mai mulți își doresc să trăiască într-o țară modernă,
apropiată de lumea occidentală pe care o descoperă
prin intermediul Internetului, deși au și mici restricții
- de exemplu, au blocată Wikipedia. Samsun este un
oraș cu două universități, deci văd mulți tineri turci și
străini pe stradă, în cafenele, în tramvai etc.. Ei sunt
la fel ca peste tot în lume. Dar vechea mentalitate încă
persistă. Mulți tineri sunt întreținuți de familii, deoa-
rece refuză să îți caute serviciu, preferând să cheltu-
iască banii părinților, care consideră că este normal să

îi finanțeze, deși tinerii au uneori și 25-26 de ani. Ca
să nu muncească, unii preferă să facă și a doua facul-
tate, deși nu au nevoie de încă o specializare. Oricum
nu este greu să faci o facultate în Turcia, deoarece în
fiecare oraș mare există o universitate. Este, într-ade-
văr, dificil să devii student la universitățile de stat din
Ankara, Istanbul sau Izmir. Majoritatea nu pleacă de
acasă decât în momentul în care se căsătorește. Se ob-
servă, deși este mai mic procentul decât în Europa,
aceeași tendință europeană de creștere a vârstei la care
tinerii hotărăsc să își întemeieze o familie.

Turcia este o țară mare, fiind vizibile diferențe
majore între viața din marile orașe și sate, între
est/sud-est și vest/sud-vestul ei. Se pare că turcii care
trăiesc de-a lungul Mării Negre sunt diferiți ca tempe-
rament, fiind mai vulcanici, mai nervoși, dar și mai os-
pitalieri, mai plini de viață. Centrul ei, Anatolia,
rămâne o zonă foarte conservatoare. Chiar dacă uneori
nu este comodă existența în lumea turcească, poate fi
o provocare pe care să o accepți dacă vrei să îți testezi
anumite limite. Această țară aflată la intersecția a două
lumi complet diferite este „la mijloc de Rău și Bun”,
oferind călătorului străin momente de mirare,
neînțelegere, revoltă, relaxare și încântare.

fotografii: prof. Dan Popoiu
prof. Romulus Buzățelu
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The concept of colour, defined as the property
of light as seen by people, has forever been used by
authors as a symbol to help readers get a better grasp
of characters, places and events, creating thus somet-
hing more memorable for them due to the emotional
implications rendered by the wealth of meanings one
usually attaches to colours. But what is colour symbo-
lism in literature all about?

ter” that symbolizes both sin and the extremes of love.
In gothic literature it symbolizes both passion and hell,
fire burning bright and hot being therefore connected
to sin. It is also the colour of blood, the colour of heart.
Sometimes red points the finger at corrupted charac-
ters, as in the red that stains the murderers’ hands in
Shakespeare`s “Julius Caesar”.

Blue can symbolize depression and sadness
even if it usually sends to calm and peace, depending
on the shade and surrounding description. It is often
linked with water, which if blue – clear, crystal and
clean – is usually cleansing and purifying. Associated
with Mary, who is often painted in religious images as
wearing blue, it can have connotations of virtue and
piety. In “The Great Gatsby” blue represents Gatsby`s
illusions, his deeply romantic dreams of unreality.

Yellow is a cheerful, intellectual colour. It also
represents loyalty but in “The Catcher in the Rye”, Hol-
den describes himself as “yellow” meaning that he is
actually a coward. Yellow can be gold, the colour of
money and class, but also fake-gold, facade and show
rather than substance. Particularly in older literature,
yellow also symbolizes sickness or cowardice (perhaps
due to the yellowing of the skin due to jaundice, a liver
disease, especially as “lily-livered” is an insult to a co-
ward too).

Black is evil, death, sadness, mourning, grief.
Used in settings to create mystery and something si-
nister it can often be used to hide things, wherefrom
the secretive connotaion. It is also a colour used in got-
hic literature to symbolize death, power, mystery, and
fear. Edgar Allen Poe’s “The Raven” makes use of a
black bird to symbolize death. Hamlet makes himself
into a rebel in black, as he wears funeral clothing to
his mother’s over-hasty second wedding.

White, an untouched, untainted colour, brings
to mind innocence and purity, and is often used to
symbolize goodness as in the white queen in “The Wi-
zard of Oz”. But it is also worn by the powerful sorce-
ress, the infamous White Witch in The Chronicles of
Narnia. In “The Great Gatsby” when Nick Carraway ar-
rives at the Buchanans` the characters and the home
are bathed in white even if most of them are described
as selfish and careless.

Green is used in “The Lord of the Flies” to re-
present innocence and immaturity, growth and vitality.
Green is about nature, about new life, and rebirth. It
is also about endurance and honour (Gawain and the
Green Knight). Green has yet negative connotations
that include jealousy – Othello’s “green eyed monster”
– and being inexperienced (being ‘green’, or new). In
American literature, green is sometimes the colour of
money, which equals greed. In English literature, it is
thought of as a supernatural colour, due mainly to the
associations with nature – fairies, magical creatures,
spells, all having a green tinge. On the other hand, in

prof. Irina BICESCU

Colour in Literature

It is common nature that colours touch us,
often without us even acknowledging that they make
us think or behave in different ways and writers take
advantage of the psychology of colours in order to eli-
cit emotion from readers. Consider the three traditio-
nal primary colours to be found all around us: red,
yellow and blue, and the different effects they are li-
kely to have on human psychology. Red can be percei-
ved as stimulating and friendly, but also as aggressive
and demanding. Blue can be soothing and it relaxes
the mind, however, it can be cold and unfriendly. Yel-
low will lift our moods and self-esteem but too much
of it can even cause anxiety.

In literature red usually denotes love, although
resentful and passionate, dissolute love. It is conside-
red to be one of the most powerful colours, fearless
and resourceful but also seductive, wicked and tem-
pting, as the crimson-red in Hawthorne’s “Scarlet Let-

grafica: Andrei Rusu
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“Neutral Tones” Thomas Hardy describes the natural
world as sterile and almost lifeless, the idea of “neutral
tones” itself suggesting a distinct lack of colour. The
sun is white as if it has had its life drained away, the
leaves are grey, a symbol of decay.

The Bible, particularly in Genesis, gives symbo-
lic meaning to rainbows which usually indicate a bles-
sing or promise, as the most famous rainbow given to
Noah after the flood or the one that occurs in the story
of Joseph and his multicolored coat. Only that in Jo-
seph`s case, the blessing backfired as his brothers, out
of jealous, plotted against him and finally sold him to
some merchants.

One of the most highly charged with colour
symbolism works is Edgar Allan Poe’s “Masque of the
Red Death.” A rich prince avoids the Red Death plague
by sealing himself and his friends in a castle and par-
tying in seven different-colored rooms. These symbo-
lize the life span, beginning with blue new birth and
purple infant-skin shades and moving through green
young life, the orange sunset, the white winter, the
violet of funeral drapes and finally a black room with
blood-red tinges. In this final room, Red Death claims
the prince and his guests, a bleak end to all their co-
lours.

The symbolism of colour in literature is of such
great importance as it is an easy way for writers to
send subliminal messages to their readers and guide
their feelings about certain characters and things. We
all interpret colour in certain ways that people can use
to express ideas. Even in the design of book covers, co-
lour is important to attract readers. Colour does play
a role in every single thing we do, often even without
us noticing.

grafica: Iulia Plăiașu

grafica: C
ristina Trestianu
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Liana ALEXANDRU

Gala Uniriștilor All Times
E o zi răcoroasă de început de an, tocmai am

ieșit din sala plină de absolvenți a amfiteatrului Mihai
Eminescu, unde a avut loc un preambul spontan al
Galei Uniriștilor All Times, și caut o mașină să ajung
acasă. Gala e un eveniment unic, n-a mai făcut nimeni
așa ceva. Nicio instituție de învățământ de la noi n-a
mai închipuit o adunare a absolvenților săi din toate
timpurile, cu atât mai puțin o școală de tradiția Cole-
giului Unirea. Iar dacă, dintr-o nebunie, i-a mai trecut
cuiva prin cap o idee așa imposibilă, am verificat din
trei surse, sigur n-a devenit realitate. Am o angoasă
maximă fiindcă urmează să prezint evenimentul peste
câteva ore, încă nu am un desfășurător și, după o
experiență de aproape douăzeci de ani în presă, pot să
dau scris că spontaneitatea din breaking-news se exer-
sează îndelung. Cunosc puțini dintre absolvenții liceu-
lui de-a lungul vremii, am o reprezentare mai degrabă
modestă în legătură cu desfășurarea evenimentului și
abia ce-am făcut cunoștință cu noul meu coleg de pre-
zentare, Paul Andrei Lungu. Cuplul nostru a fost decis
asemenea căsătoriilor la vremea fondării Colegiului
Unirea - de către cei mari din familie, pe neve și, cu

iluzia unei reușite prezentări a Galei, din interes... Nu
pot decât să mă bucur că Paul e jurnalist ca și mine.
Totuși, constat că el e mai tânăr, mai zvelt și mai amu-
zant, iar asta nu poate decât să-mi sporească angoasa.

Ies așadar în curte cu un optimism ca al filoso-
filor existențialiști, sunt convinsă de acțiune, dar nu
mi-e clar dacă eu am vreun sens, și-n timp ce mă în-
drept înfrigurată spre un taxi care să mă readucă în
universul cald și predictibil de la mama de-acasă, mă
întâlnesc cu Felix. Din politețe, îi propun să mergem
cu mașina pe care vreau s-o comand, în caz că-l ajută
traseul meu prin Bulevardul Unirii. Îmi zâmbește stin-
gher, mă refuză bonom și, în câteva clipe, mă văd
așezată în scaunul superbului său Ford Mustang, pro-
dus în urmă cu mai bine de o jumătate de secol. Înce-
pem să povestim din liceu, motorul pornește prin
orașul amintirilor calde, iar timpul se pliază ca o altă
dimensiune a spațiului, înfășurat sub roțile unei mașini
ce sfidează, ca și proprietarul ei, anii.

Suntem generații foarte diferite. Eu am început
liceul la câțiva ani după Revoluție, el a terminat înainte
de ‘89. Eu sunt generația Internetului, el a făcut Unirea
pe vremea când școala avea profil industrial. Mie li-
ceul mi-a cultivat pasiunea pentru filologie și mi-a
deschis drumul către media, lui i-a cizelat spiritul activ
și i-a modelat pasiunea pentru mașini. Suntem atât de

diferiți sub aceeași matricolă. Ce Ne Unește? L-am cu-
noscut pe Felix Pătrășcanu acum câțiva ani la un eve-
niment despre educație. Sprijină permanent proiecte
de învățare, e în boardul Romanian Business Leaders
și conduce programul RePatriot. Pune preț pe
investiția în educație pentru că acest preț i-a adus în
viață câștigul, iar azi, prin Fan Curier, e unul din an-
treprenorii de top ai României. Îmi vorbește despre
profesorii extraordinari care l-au inspirat în timp ce
trecem prin Piața Unirii, acolo unde, îi povestesc la
rândul meu, am fost prima generație de absolvenți care
au defilat în robe. Trecem de centru, Bulevardul Unirii
se-apropie de capăt, ne oprim la primele numere și
constat că nu mai am nicio apăsare. Cu oameni ca
Felix, îmi zic, Gala merge de la sine, nici nu mai are
nevoie de prezentare!

Ziua se pierde devreme în mijlocul iernii, iar
Gala începe pe înserat cu primirea absolvenților. Sun-
tem peste 300, văd de la intrare numele fiecăruia tipărit
pe cartoane, elegant, și observ că sunt și absolvenți
care au terminat Unirea când bunicii mei erau tineri.
Totul arată extraordinar de așezat. Sala e luminoasă,

Absolventă a Colegiului “Unirea” - promoția 1997
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locurile la mese sunt distribuite pe generații denumite
strategic: echipă, familie, tradiție, evoluție, responsa-
bilitate, profesionalism. Florile împrăștie o prospețime
a începutului, copiii descoperă încântați un candy-bar,
noi țintim rapid un cocktail-buffet. Ceva îmi pare sus-
pect în organizare, nu arată a creație spontană, prea e
cu dichis. Oamenii vin pe rând în black-tie, catifele și
mătăsuri purpurii, posteritatea veghează prin ochiul
vigilent al camerelor de filmat... De ce ne-am adunat
atât de asortați aici? Misterul ni se dezvăluie îndată
după textele de început ale crainicilor care, fiind doar
introductive, nu e obligatoriu să fie capodopere. Îl văd
pentru prima dată pe domnul profesor Cornel Noană,
directorul CNU, rostind din foaie discursul inaugural.
Aș putea bănui că e emoționat... Sigur este emoționată
doamna profesoară Janet Popoiu, care ne mărturisește
că n-a dormit azi-noapte pentru a pune în pagină pro-
iectul sub semnul căruia ne aflăm, de fapt, aici. Pro-
iectul se numește Uniriști pentru Unirea și nu l-a
conceput singură, ci împreună cu fiica sa, absolventă
a Colegiului. Abia acum, după ore de frământări și ne-
răbdare, am sentimentul că lumea începe să capete
sens. E clar de ce nu aveam un desfășurător! E limpede
de ce sala arată așa grandios! Profesorii fac ceea ce
ne-au promis prin sloganul unirist. Ne oferă puterea.
Ansamblul începe să se întregească prin noi, copiii,
elevii și absolvenții acestei școli.

Miza acestei nostalgice adunări este să punem
tradiția la baza unei comunități care să sprijine moder-
nizarea liceului și să susțină viitorul european al
educației pe care ne-o dorim. „Dacă vrem o școală ca
afară, numai împreună putem face lucruri” ne spune
Janet Popoiu în timp ce ne arată pe marele ecran pro-
puneri concrete la care putem contribui: pe de o parte,
la susținerea proiectelor devenite tradiție în CNU, pre-

cum Revista Noastră, cluburile de Teatru, de Debate;
pe de altă parte, la susținerea investiției în excelență
prin sprijinirea elevilor performanți și proiectelor in-
ovatoare, precum Centrul de Robotică. Sunt convinsă
că mulți dintre absolvenții care au văzut aceste propu-
neri au înțeles cum poate fiecare să sprijine individual
sau în echipă proiectul Uniriști pentru Unirea. Ca do-
vadă, câteva luni mai târziu, avea să fie deschis la Uni-
rea „Laboratorul de creativitate și inovație” susținut
de unul dintre foștii elevi ai Colegiului, Viorel Stan,
astăzi antreprenor de succes. Eu însămi aveam să
susțin câteva ore de comunicare și public speaking
pentru elevii de la cluburile de Robotică și Debate.

Deocamdată, știu doar că hazardul continuă să
ne pună la încercare pe toți printr-o tombolă surpriză
la care suntem fără să știm complici. Lumea e amu-
zată, se epuizează biletele, fiecare râvnește la norocul
celuilalt: colecții din Revista Noastră, ITP-uri, mobi-
lier, consiliere, cărți de vizită, antrenamente, ședințe
de terapie, relaxare la spa și, ironia care-mi încununase
deja hazardul, o călătorie cu mașina de epocă a lui
Felix Pătrășcanu! Ce minune să fi fost deja în ea, deși
la tombolă n-am câștigat nimic... Compania a 7-a dă,
apoi, tonul muzicii pentru toate gusturile, oamenii dia-
loghează cu pasiune la mese sau în ring. Poate de

aceea, următorul moment planificat, în care eu și Paul
trebuie să jucăm un rol crucial - facilitarea unui dialog
între generații - se distilează ca băuturile fine în... mo-
nologuri de excepție cu amintiri de odinioară. Anii se-
amestecă precum cocktailurile și generațiile se-nvârt
amețitor într-o horă încinsă de Țara Vrancei, în timp
ce timpul trage de noi pentru încă o fotografie la ca-
bina cu instantanee. La final, CNU se preface în
marțipan și încheie glorios de dulce prima ediție a
Galei Uniriștilor All Times!

Poate că Gala n-a avut reper, nici desfășurător,
dar n-a avut nici egal. Cel mai frumos și promițător
proiect, care să unească nostalgic generațiile pentru
scopul nobil care este pentru mulți dintre noi educația,
a fost posibil doar pentru că cineva are mereu la Uni-
rea idei imposibile... și în jurul său absolvenți tot mai
buni, mai preocupați de schimbarea lumii și, poate, din
ce în ce mai mulți. Cât despre mine, mi s-a sugerat că,
alături de Paul, încă mai pot progresa. Nu știu ce să
spun... Sper ca prezentarea făcută acum, la un an de la
marele eveniment, să contribuie la nota finală. Altmin-
teri, dacă în fișa postului mai intervine mâna hazardu-
lui, aș prefera, totuși, bilete în plus la tombola
uniriștilor, pentru încă o călătorie cu Ford Mustangul,
această senzațională mașină a timpului...
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prof. Marilena OPREA

Clubul de robotică Junior
Clubul de robotică CNU Gimnaziu oferă elevilor oportunitatea de a îmbina pasiunea pentru tehnologie

cu creativitatea și învățatul sub o formă distractivă și interactivă. Din 2019, clubul și-a diversificat activitatea,
elevii putând opta în continuare pentru programarea roboților de tip Lego în EV3, dar și pentru programarea
ozoboților în Ozoblockly sau a roboților de tip Arduino în limbajul C. Elevii și-au testat cunoștințele de pro-
gramare, asamblare și depanare într-o serie de concursuri. Cei interesați de roboții de tip Lego au participat la
Concursul interjudețean „RoboSmart”, organizat în data de 25 ianuarie 2019 la Focșani de Colegiului Național
“Unirea”, la care au participat școli din Vrancea, Bacău și Brăila. Echipa uniristă CleverBot, formată din
Negulescu Radu, Panaite Cezar și Gurguiatu Cristian a obținut premiul I.

La Concursul național „ISCRATCH” organizat la Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, desfășurat
în martie 2019, echipa MasterBot formată din elevii Roiniţă Alexandru-Gabriel, Ştefan Ioana-Raluca, Bujoreanu
Alexandra și Panaite Ioan-Cezar a obținut o mențiune la care s-au adăugat alte două mențiuni speciale obținute
de echipa CleverBot formată din elevii Negulescu Radu-Victor, Gurguiatu Cristian, Barbărasă Andrei și de
Suricate, echipă compusă din Bataragă Gabriel, Eni Albert, Păun Liviu-Ştefan, Manea Bogdan-Andrei, toți
elevi ai Colegiului Național „Unirea” din clasa a VI-a. 

Elevii pasionați de ozoboți au rezolvat probleme folsind coduri de culoare sau programând în Ozobloc-
kly, au creat povești cu roboți, au desenat fișe și organizat concursuri cu roboții preferați. O parte dintre elevi
au participat la Concursul național „Lumea virtuală în ochii copilului” și au mărit palmaresul general cu trei
premii I prin elevii Roiniță Alexandru Gabriel, Chirilă Gabriela și Dumbravă George. La categoria Arduino,
echipa formată din Neacșu Miruna, Neacșu Ioana și Tertelici Gabriel, cu un robot de tip Arduino, a obținut
locul IV la Concursul Internațional Robotor la categoria MiniSumo KIT Junior, fiind prima participare a clu-
bului nostru la această categorie și la această secțiune.
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În perioada 18 septembrie-22 noiembrie 2019, elevii Boubătrân George, Îndoilă Andrei, Tertelici Gabriel
și Tăbăcaru Florina din clasa a X-a B au lucrat la proiectul XSTREET-Sistem inteligent de management al tra-
ficului, prin care au urmărit găsirea unor soluții eficiente de fluidizare a traficului prin intermediul tehnologiei.
Cu acest proiect au obținut un merituos loc VI la Competiția națională ARDUINO.

Membrii Clubului de robotică CNU Gimnaziu promovează programarea roboților prin lecții demons-
trative, prin întâlnirile cu elevii și profesorii din alte școli, prin participarea la evenimente de profil și publicarea
de articole. În continuare voi enumera activitățile semnificative în care s-au implicat echipele de voluntari ale
clubului de robotică de gimnaziu.

Aceștia au contribuit activ la organizarea și desfășurarea atelierelor de roboți educaționali din cadrul
proiectului Rememorăm, Plantăm, Construim, IT&Science Roots, serie de evenimente organizate de Alianța
Colegiilor Centenare, care s-au încheiat în 25 ianuarie 2019. 

Forumul European al Roboticii organizat la București în martie 2019, a cuprins 50 de ateliere de discuţii
timp de 3 zile, o expoziţie cu roboţi și a adus în premieră pentru firmele de robotică din Europa ultimele
rezultate ale cercetărilor în dezvoltarea tehnologiei, aplicațiilor, educației și leadershipului în industria roboticii.
Acest eveniment se organizează în fiecare an, în urma unei competiţii, în altă ţară, și în 2019 a fost organizat
pentru prima dată în România, dar şi în Europa de Est. La acest eveniment deosebit de important în domeniul
IT, au participat șase elevi uniriști: Tertelici Gabriel, Boubătrân Iulian George, Stoica Bogdan, Chelmuș Ale-
xandru, Vasile Vlad, Dumitrache Răzvan și 2 profesori: Marilena Oprea și Emil Onea. Țara noastră a fost re-
prezentată, printre altele, de prima companie autohtonă de roboţi umanoizi şi de servicii, Asociația E-Civis.

Activitatea demonstrativă desfășurată în 30 mai 2019, în cadrul manifestării Ziua porților deschise
CNU, a oferit voluntarilor din clasa a VI-a oportunitatea de a prezenta vizitatorilor roboții educaționali studiați
la club, iar voluntarilor din clasa a IX-a B posibilitatea de a demonstra pasiunea lor pentru un domeniu nou, și
anume programarea pe mobile. Aceștia au pregătit un stand cu aplicațiile pentru sistemele Android pe care le-
au realizat pe parcursul anului: jocuri, teste de cultură generală, aplicația de monitorizare a timpului alocat
activității pe mobil, utilă părinților ai căror copii sunt dependenți de telefon, precum și aplicațiile premiate la
concursul InfoEducație, etapa județeană: premiul al II-lea, Băncilă Georgiana, Lazăr Alessia și premiul al III-
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lea obținut de Îndoilă Andrei. O aplicație foarte apreciată a fost Self-Esteem Booster realizată de echipa Five
Shades of Awesome formată din Alessia Lazăr, Alexandra Necșat, Alexandra-Ioana Banciu, Cristina Dobrin,
Georgiana Băncilă și Boubătrân George, aplicație dedicată creșterii încrederii în sine.

La invitația Asociației E-Civis, elevii s-au implicat în 8 noiembrie 2019, în Campania de prevenire a
consumului de alcool în rândul elevilor de liceu „Alcoolul nu te face mare”, derulat de Poliţia Română, la Co-
legiul Tehnic „Valeriu D. Cotea”. Pe lângă demonstrațiile cu roboți, elevii au expus motivele pentru care au
ales să participe la activitățile clubului de robotică, ca modalitate de învățare aplicativă dar și ca o modalitate
de a petrece timpul liber într-un mod plăcut.

Pentru lecția demonstrativă din 11 iunie 2019
din cadrul proiectului educațional internațional bilate-
ral (România -Turcia) „Poduri peste culturi”, a cincea
mobilitate, elevii de clasa a VI-a au rescris povestea
Scufița Roșie, astfel încât personajele să fie micii
roboți educaționali. Povestea interactivă, spusă în ro-
mână și engleză, presupunea și luarea unor decizii de
către elevii turci și români astfel încât firul epic să fie
păstrat. De exemplu, dacă ozobotul vânător și ozobotul
lup se vor intersecta pe drumul din pădure, ce decizie
ar trebui să fie luată astfel încât personajele să
reacționeze conform trăsăturilor de bază fără ca poves-
tea să fie întreruptă.

Pentru deschiderea proiectului CNU Hub -
„Laboratorul de creativitate și inovație” din decembrie
2019, Ioana și Cezar au construit „Chitara-robotul mu-
zical”, Cristian și Bogdan „Sania cu reni”, Alexandru
și Radu au testat programele follow the line pentru
roboții EV3. Din materialele obținute în urma sesiu-
nilor foto, Radu a realizat un film care a fost folosit și
în lecția demonstrativă din 19 decembrie 2019, la care
au participat ca invitați elevii Școlii Gimnaziale
Jariștea

Clubul de robotică CNU Gimnaziu are o cola-
borare excelentă cu alte cluburi de profil din Oradea,
Satu-Mare, Bacău, Brăila, Vaslui și își propune în noul
an promovarea roboticii educaționale în școlile rurale
din județul Vrancea.
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ACSL (American Computer Science League)
este unul dintre cele mai prestigioase concursuri de
informatică la care participă, din 1978 și până în
prezent, elevi din toată lumea. (site-ul oficial: http://
www.acsl.org/).

Pentru a treia oară consecutiv, echipajul
Colegiului Național “Unirea” Focșani a reușit să se
califice la etapa finală a acestui concurs. Participarea
lotului unirist nu ar fi fost posibilă fără sprijinul finan-
ciar consistent oferit de Primăria Municipiului Focșani
și de Consiliul Local Focșani. Alături de elevii uniriști
au fost și alți sponsori generoși care și-au făcut un crez
din a recompensa performanța în educație.

Competiția finală s-a desfășurat în localitatea
Wayne Hills, New Jersey, din Statele Unite ale
Americii, pe data de 25 mai 2019, unde au fost invitate
peste 80 de echipe din Statele Unite, Canada, Europa,
Africa și Asia. 

Echipa uniristă a fost formată din elevii: Dima
Alina, Iordăchescu Alex, Iorga Cristian, Matișan Rareș
și Ciornei Alexandru sub coordonarea doamnei profe-
sor Liliana Colin. 

prof. Liliana COLIN

Tenacitatea uniriștilor în 
lumea informaticii

Echipajul a concurat la categoria Intermediate
5 și a susținut în acest concurs două probe: una
teoretică - individuală și o probă pe echipe. În această
parte echipa uniristă a primit un set de probleme de
programare ce trebuiau rezolvate cu ajutorul calcula-
torului. 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
obținut de Alina Dima (clasa a XII-a A) și mențiune
pentru Rareș Matișan (clasa a X-a C), ambele
distincții obținute la proba individuală.
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Diana IORGULESCU

Echipele CNU Focșani, premiante ale 
concursului “Trofeul Internațional 

de robotică ROBOTOR”
Pasiunea pentru robotică a elevilor uniriști

aduce și în acest an premii acasă. Al treilea an de par-
ticipare, trei premii III binemeritate!

În perioada 03-05 septembrie 2019, Colegiul
Național “Unirea” Focșani a fost reprezentat cu succes
de echipele cnuLF, cnuLM, cnu3bot si cnuMS la “Tro-
feul Internațional de Robotică ROBOTOR”. Nu sin-
guri, ci însoțiți de inegalabilii piloni și ghizi în lumea
informaticii uniriste, profesoara Neșu Liliana și pro-
fesoara Vulpoiu Genovica, elevii au pornit victorios
către Brașov.

Ceremonia de deschidere surprinde zeci de
chipuri unice: nerăbdarea, teama, entuziasmul, patosul
sunt doar câteva din stările pe care le exprimă. Ceea
ce îi leagă, însă, pe acești copii atât de insoliți este pa-
siunea lor comună: robotica. Încă din anul 2010, elevi
de gimnaziu și de liceu din țara noastră, dar și din Ser-
bia, Bulgaria sau Macedonia se adună pentru materia-
lizarea muncii lor asidue, dar merituoasă, în cadrul
primei competiții de robotică la nivel preuniversitar
din România.

Echipa cnuLF a câștigat locul III la secțiunea
LINE FOLLOWER KIT, categoria seniori. Elevii
Manolache Marius-Alexandru, Burdușa Petru-Robert,
Simerea Brîndușa Andreea, Iorgulescu Diana și
Tăbăcaru-Nazarie Irene au proiectat robotul ce
urmărește o linie, scopul fiind parcurgerea traseului
într-un cât mai scurt timp.

Tot cei doi băieți, de data aceasta cu ajutorul
elevelor Ghimpu Monica și Vlad Andra-Maria și al
elevului Ardeleanu Mihnea-Ion au obținut locul III la
categoria LABIRINT CU LINII. Robotul creat de ei re-
zolvă un labirint cu linii în cel mai scurt timp, mai întâi
memorându-l, pentru ca mai apoi acesta să urmeze
drumul cel mai concis. O întreagă vară și piese
esențiale, precum două motoare, bilă de susținere, sen-
zor de culoare, șasiu printat, placă arduino și shield au
fost necesare acestei reușite.

Al treilea premiu III, adus acasă de elevii
uniriști, de această dată la secțiunea TRIBOT, catego-
ria seniori, este rezultatul muncii elevilor Chelmuș
Alexandru, Dumitrache Răzvan, Manole George-
Adrian, Strătulă Alice Gabriela si Cernica Sergiu. Ro-
botul echipei cnu3bot are trei obiective: urmărirea
liniei, parcurgerea unui labirint cu pereți, iar apoi a
unui labirint cu linii. Acesta folosește patru senzori,
unul de culoare si trei ultrasonici. Construirea robotu-
lui a durat aproximativ două săptămâni, timp în care
elevii au proiectat șasiul, au montat senzorii și au pro-
gramat cu inimaginabil avânt.

O primă participare la concursul ROBOTOR,
robotul echipei cnuMS, formată din elevii uniriști
Tertelici Gabriel, Neacșu Ioana-Alina și Neacșu
Miruna-Elena, coordonați de doamnele profesoare
Oprea Marilena și Neacșu Cornelia, a concurat la
secțiunea MINI-SUMO, categoria juniori. Competiția
constă în împingerea robotului advers de pe un ring

clasa a XII-a A
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din lemn. Pentru a face acest lucru, robotul are
doi senzori orientați în față pentru detectarea
oponentului și doi senzori orientați spre ring,
pentru a detecta marginea ringului. Robotul a
participat la categoria kit, astfel încât elevii doar
l-au montat și programat, proces care a durat
aproximativ două săptămâni îndelungate, dar va-
loroase în vederea pregătirii pentru competiție.

Mai mult decât o cale pentru viitor,
concurenții consideră robotica drept un exercițiu
ce le antrenează mințile, un mod de dezvoltare
armonioasă, dar practică pentru întâmpinarea efi-
cientă a tuturor obstacolelor firești cursului
vieții. Colegii noștri ne-au demonstrat
importanța perseverenței în vederea realizării
unui ideal comun. 

Beatrice RACOVIȚEANU

Brickbot-sezon 4 StarWars
clasa a XI-a A

Succesul răsunător de anul trecut al echipei de
robotică, Brickbot aduce în prim plan tineri pasionați
de educația STEM care au ales să folosească tehnolo-
gia într-un mod inovativ. Sezonul RoverRuckus a adus
performanțe regionale, naționale și chiar mondiale.

Andrei Ștefan Istudor și Chelmuș Alexandru
au plecat în perioada 8-13 ianuarie 2019 într-un
schimb de experiență în Franța, organizat de asociația
“Nație prin educație”, la American School of Paris,
unde au avut oportunitatea de a prezenta elevilor fran-
cezi programul de robotica FIRST Tech Challenge.
Cei doi au vizitat State Ecole de Design, Institutul Cul-
tural Român din Paris unde au văzut prototipul unui
robot biped numit Horus, care merge asemenea unui
om. Au mers la ENSTA ParisTech unde le-a fost pre-
zentat conceptul de roboți sociali care ajută persoanele
cu dizabilități. La “Paradisul științei și industriei fran-
ceze” au învățat noțiuni despre astrofizică, științele ra-

chetelor și geologie. Nu în ultimul rând, au vizitat em-
blematicul Turn Eiffel și Arcul de Triumf.

Etapa regională de la Iași, care a avut loc în
luna februarie, a confirmat că munca asiduă aduce re-
zultate, prin obținerea locului I pentru cea mai bună
autonomie, realizată de programatorul echipei, Istudor
Andrei. De asemenea echipa a primit premiul de Win-
ning Alliance Captain datorită performanței prestate
în terenul de meciuri prin intermediul driverilor
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Danciu Răzvan și Vlad Vasile, coordonați de coach-ul
Alexandru Chelmuș. O lună mai tărziu, după faza
națională din București, echipa se întoarce acasă cu
medalia de bronz, urmând ca Andrei Istudor,
câștigătorul premiului Dean’s List Award să plece ală-
turi de dl. mentor, Adrian Colin, la campionatul mon-
dial de robotică din Detroit, SUA.

Primele zile le-au petrecut la Cobo Center,
locul unde a avut loc competiția, alături de cele patru
echipe românești. Fiind Student Ambassador, Andrei
a fost ghid al competiției pentru reprezentanți ai
corporației General Dynamics, producători de tancuri,
avioane, Humvee-uri, drone și armament pentru Gu-
vernul American. Timpul petrecut la Cobo Center a
culminat cu prânzul luat alături de fondatorul
competițiilor FIRST, patronul corporației DEKA Re-
search and Development, Dean Kamen, unde i-a cu-
noscut pe decanul Massachussets Institute of
Technology (MIT), Stu Schmill, și decanul
universității Yale, Vincent Wilczynski, cu care a dis-
cutat despre viitorul roboticii la nivel global. 

Experiența în America a fost presărată cu vizite
la muzeul „Ford”, la “University of Michigan”, chiar
și în Chicago, Illinois. După 11 zile petrecute pe pă-
mânt american, Andrei a ajuns la concluzia că “indi-
ferent de domeniul în care activezi, conexiunile cu
oamenii sunt cele mai importante și tot ceea înveți te
ajută la un moment dat. Am învățat că trebuie să dau
frâu liber pasiunilor și niciodată să nu mă îndoiesc de
mine, precum zicea și Motto-ul sezonului 2018-2019:
<Sky is not the limit>.”

Echipa Brickbot începe în forță noul
sezon, „Star Wars”, 2019-2020 din cadrul
programului BRD FIRST Tech Challenge
Romania organizat de asociația Nație prin
Educație. Cei 15 membri împărțiți pe depar-
tamentele de: PR&Comunicare, Programare,
Mecanică, Graphic Design, Proiectare 3D,
Fundraising și-au propus următoarele obiec-
tive: să conceapă un sistem cât mai perfor-
mant pentru robot și să aibă un impact major
în comunitatea din care fac parte, organizând

proiectul „Caravana Brickbot” prin
care au susținut prezentări urmate
de lecții practice și captivante ce au
avut ca scop implementarea concep-
telor de programare și utilizare a
roboților în liceele și școlile gimna-
ziale din Garoafa, Urechești, Vidra,
Panciu, Odobești, Mărășești,
Bolotești, Vînători, Adjud și
Focșani.

Nu în ultimul rând, Brickbot
a dorit să extindă comunitatea FTC,
mobilizând elevi de la Colegiul
Național „Al. Ioan Cuza” și de la
Colegiul Național „Unirea” să for-
meze echipele de robotică AICiti-
zens, respectiv InfintyEdge.
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prof. Emil ONEA

BETT 2020 - Londra
Studiu pentru modernizarea școlii

Am văzut la BETT 2020, timp de două zile,
cele două mari secțiuni de management școlar, resurse
IT pentru predare-învățare, respectiv mijloace tehnice,
materiale didactice pentru sprijin școlar. BETT este o
expoziție cu tradiție de 20 de ani, organizată într-un
complex vestit numit Excell London. Pe o suprafață
imensă găsim expozanți de la marile firme, cum ar fi
Google, Microsoft, Lenovo, dar și de la unele mai mici
venite din toată lumea, în special UK și Europa, pentru
a prezenta mijloace specializate în a moderniza preda-
rea și învățarea.

Secțiunea de software și platforme online are
destulă diversitate în oferta de management școlar
orientată mai ales pe resurse în cloud, care oferă
școlilor spații de lucru pe care să le customizeze sin-
guri sau unele care sunt efectiv sub controlul firmelor
sau organizațiilor ofertante. În afară de marile firme
pe care le cunoaștem (inclusiv Netsupport-School pe
care îl avem în școală), am văzut o mulțime de mici
organizații cu proiecte mici, care construiau doar niște
interfețe de lucru cu școlile, folosind poate chiar niște
mijloace foarte cunoscute (e.G. Moodle) pentru
învățământ online și administrare teste, planuri, etc.
Am găsit și ceva demn de atenție în materie de exa-
minare și testare pentru că sunt sigur că va fi mare ne-
voie de ele în viitor. Dar ideile lor ar putea fi și ale
noastre!!

La secțiunea de mijloace didactice, ne-am
orientat mai ales pe învățarea informaticii folosind
roboți, noul trend care este bine cunoscut la noi în
școală. Piața din UK era orientată mai ales pe
învățarea coding la clasele mici folosind Arduino,
Ozobots, Microbit sau roboței simpli construiți pentru
acest scop. Am văzut idei extraordinare care fac atrac-
tivă predarea programării, jocurilor logice, etc., mai
ales la la clasele mici, începând de la învățământul pri-
mar și continuând cu gimnaziul.

În materie de tehnologie educațională, piața
chineză și cea coreeană vin cu soluții foarte ieftine și
cu efect didactic bun. De altfel, am cumpărat de la o
firma din Shenzen un braț robotic programabil în
cloud, care să folosească unei clase întregi organizată
în echipe pe proiecte simple. CNU va avea astfel un
mic laborator (mobil) de programare a unei mașinării
care știe să apuce și să mute obiecte, să graveze sau să
facă obiecte 3D. Tot la chinezi am văzut imitații
desăvârșite de Lego Mindstorm cu preț de 4 ori mai
mic.

Ne-a venit ideea să construim un centru pilot
în care oamenii să învețe cum să folosească resurse
IT&C ieftine pentru a eficientiza predarea și a
ușura/stimula învățarea. Vom studia unde și cum să
facem acest lucru. Ne-a încântat BETT, diversitatea e
mare, idei sunt multe și sunt convins că pot fi și la noi
în școli, nu cu bani mulți!
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prof. Roliana GIUCLEA

Proiectul național „Comori ale
spiritualității românești” 

O poveste despre reîntoarcerea la prețuirea valorilor naționale
Educația din ce în ce mai precară din școala

europeană, educație care pune din ce în ce mai puțin
sau deloc accentul pe disciplinele umaniste, pe studiul
istoriei artelor, dar și pe cateheza creștină, deturnează
sensul ascendent al bătrânului continent. Cultura
iudeo-creștină, cea care a dat faima Europei timp de
două milenii, e lepădată, iar cultura materială pe care
aceasta a generat-o e din ce în ce mai mult afectată de
nepăsare, neglijență, sau părăsire... Incendiul care a
năruit parte din magnificul edificiu parizian Notre-
Dame în aprilie 2019 ne-a tulburat profund. Fie că a
apărut din neglijență, fie că a fost generat de intenții
criminale, el este marca palpabilă a unei realități mai
vaste: catedralele europene, pe care mișcarea secula-
ristă a ultimului veac le-a golit de mulți dintre
credincioși, rămân fără susținere materială, sunt pără-
site, unele din ele fiind cumpărate pentru a fi transfor-
mate în locuințe particulare, terenuri de sport sau, și
mai rău, în cluburi în care tinerii, amețiți de aburii al-
coolului sau de prafuri aducătoare de extaz, dansează
în atmosfera halucinantă a unor orchestrații de lumini
psihedelice. 

Am văzut și imagini ale unor catedrale demo-
late sub pretextul că întreținerea lor ar fi mult prea cos-
tisitoare. Sute de ani de istorie se prăbușesc sub
ghearele ucigătoare ale unor buldozere și ale nepăsării
pentru fibra creștină a Europei. 

Să ținem o clipă de reculegere pentru acești
martori tăcuți ai istoriei și identității europene...

România a simțit mai de demult suferința alie-
nării, dureroasa rană prin care regimul comunist a vrut
să extirpe ființa creștină a neamului, demolând biserici
vechi, comori de zid și de duhovnicie... Să nu uităm
de biserica mănăstirii Văcărești și de alte altare purtă-
toare de neostoită rugăciune, care au fost dărâmate în
perioada comunistă.

Ca profesor de arte, prima mea grijă este cul-
tivarea respectului pentru acest patrimoniu inestima-
bil. În contextul unor planuri cadru care nu oferă
suficient timp educației artistice, socotesc că demersul
didactic orientat în acest sens trebuie să se prelun-
gească și în zona activităților extrașcolare. De câțiva
ani, de când mi s-au deschis ochii și am văzut cumplita
realitate a tăvălugului care lovește Europa, amenințând
să vină și peste noi, organizez activități didactice care
să familiarizeze elevii cu spațiul sacru ecleziastic,
evidențiindu-i valoarea artistică și, mai mult decât atât,
pe cea spirituală. Lecțiile mixte pe care le-am susținut
în ultimii ani alături de părintele Ion Dragu în cadrul
Bisericii Sf. Nicolae, lecții despre arta ecleziastică și
semnificația ei dogmatică, despre logica structurării
interiorului bisericii și despre ierarhizarea scenelor de
pe fresca din interior conțin o problematică a cărei
complexitate nu poate fi analizată decât în spațiul in-
terdisciplinar, artistic-religios, pentru că resorturile in-
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time ale acestor reprezentări țin de sacru și de încadra-
rea în anumite cutume fixate în erminii. 

Lângă prezentarea acestor activități
desfășurate în cadru ecleziastic, pot să adaug și preo-
cuparea mea constantă pentru a-i ajuta pe elevi să-și
însușească una dintre tehnicile de reprezentare
tradiționale, tehnica icoanei pe sticlă. Demersul este
întreprins la clasa a IX-a, ca exercițiu integrat în
intenția de a familiariza elevii cu spațiul plastic, în
mod specific cu spațiul reprezentărilor iconografice,
care nu este un spațiu cu perspectivă renascentistă, ci
un spațiu ale cărui convenții țin de semnificații și nu
de o realitate optică, geometrică. În anul școlar trecut,
ca de altfel aproape în fiecare an, am realizat o
expoziție cu aceste lucrări. Special a fost că această
expoziție, în care au fost expuse 100 de lucrări, a fost
inclusă în proiectul european „Bridges across culture”
și că a fost vizitată de partenerii turci veniți la Colegiul
Național „Unirea”. Am promovat, în felul acesta, cul-
tura tradițională românească, prin intermediul unora
dintre cele mai specifice forme de expresie.

Implicarea mea în proiectul „Comori ale
spiritualității românești” inițiat de Colegiul Național
Mihai Viteazul din București s-a legat astfel în mod
firesc cu aceste preocupări ale mele. Proiectul, aprobat
în CAER, Anexa nr. 9 la OMEN nr. 3016 - 09.01.2019,
poziția 168, derulat prin colaborarea a cincisprezece
colegii naționale din țară, multe dintre ele făcând parte
din Alianța Colegiilor Centenare, a avut ca scop sen-
sibilizarea copiilor, deschiderea lor către valorile de
patrimoniu ale României, cultivarea patriotismului,
care vine să contrabalanseze realitatea tristă cu care ne
confruntăm de fapt, aceea a dezagregării sentimentului
apartenenței naționale. 

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în in-
tervalul 1 ianuarie-22 iunie. În faza preliminară m-am
ocupat de pregătirea activităților care au avut loc în
perioada călătoriei (din 18-22 iunie). Pregătirea a pre-
supus coordonarea elevilor pentru participarea la
activități diverse, acestea legându-se într-o perfectă
simbioză, modelând perspectiva elevilor asupra ideii
de echipă, de comunitate, în care fiecare își are rostul
său. Voi încerca să fac un scurt rezumat al tuturor aces-
tor activități variate și complexe. Frumusețea demer-
sului a constat tocmai în diversitatea unghiurilor de
abordare, lucru care a condus elevii la ideea că îm-
preună pot să construiască, prețuind și fructificând

frumusețea acestor resurse de artă, spiritualitate și is-
torie pe care România le are. Prin paradigma acestui
proiect am mers în răspărul tendințelor individualiste
ale românilor. În prima etapă am coordonat copiii pen-
tru realizarea unei prezentări a patrimoniului Colegiu-
lui, însoțită de fotografii revelatoare, (cu elevele
Teodora Mirică, Beatrice Racovițeanu și Alina Teo-
dora Radu), promovând valorile școlii pe care o repre-
zentam. Tot acum am îndrumat tânăra echipă pentru
pregătirea unui moment poetic – colaj cu versuri scrise
de poetul-actor Dorel Vișan, versuri și, de asemenea,
am coordonat repetițiile elevului Tudor Lepădatu, care
urma să joace cu dăruire și talent actoricesc rolul lui
Nechifor Căliman în piesa de teatru istorică
desfășurată la Cetatea Sucevei.

Tot în etapa preliminară am fost preocupată de
organizarea călătoriei de studii, ajutând tinerii pentru
a-și îndeplini bine responsabilitățile și pregătind îm-
preună cu ei materialele, aparatura și echipamentul ne-
cesar. Popoiu Cătălina, elevă în clasa a XI-a E, a fost
debaterul echipei și s-a pregătit sub călăuzirea mea și
a domnului profesor Adrian Canae pentru participarea
la Atelierul democrației, care s-a desfășurat joi, 22
iunie 2016, în aula Colegiului Național „Ștefan cel
Mare” din Suceava. Totodată, l-am îndrumat pe Cezar
Vulpe, elev în clasa a X-a A, pentru învățarea unor teh-
nici de prim ajutor, acesta fiind sanitarul echipei, in-
dispensabil în drumețiile montane. De asemenea,

membrii echipajului care s-au ocupat de partea de mul-
timedia (Andreea Mazere din clasa a X-a A - camera-
man - și Alina Radu din clasa a XI-a E - fotograf) și-au
perfecționat cunoașterea mijloacelor tehnice, a progra-
melor de procesare computerizată, valorificându-și în
mediul de lucru virtual abilitățile compoziționale, de
a realiza cadraje, de a poziționa unghiurile de filmare,
de a realiza racordurile între secvențele filmice, de a
asocia coloana sonoră parcursului filmic in mod adec-
vat, aspecte pentru care am fost un sfătuitor, cred eu,
necesar. Andrei Ștefan Istudor, din clasa a XI-a A, in-
formaticianul echipajului unirist, reporterul Andrei
Țigănuș din clasa a X-a E și Nica Andreea Iulia, ta-
lentata plasticiană din clasa a XI-a E, și-au pregătit in-
strumentele de lucru, așteptând curioși sosirea
excursiei care a fost o veritabilă perioadă de studiu.
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Excursia a avut următorul traseu: Mănăstirea
Agapia (pictată de N. Grigorescu), casa Al. Vlahuță,
casa Ion Creangă din Humulești, Cetatea Neamțului
(luni, 18 iunie), Durău, drumeție și activități ecologice
cu Parcul Național Ceahlău, Durău – Cascada Durui-
toare și retur, Durău – Cascada Duruitoare – Dochia –
Toaca – Fântânele – Durău (marți, 19 iunie), Mănăs-
tirea Voroneț, urcare pe Transrarău până la cabana
Rarău și drumeție pe Pietrele Doamnei, Mănăstirea
Moldovița, Mănăstirea Putna (miercuri,
20 iunie), Piatra-Neamț, Cetatea Sucevei,
Casa Ciprian Porumbescu (joi, 21 iunie),
Mausoleul Mărășești (vineri, 22 iunie). 

Momentul poetic susținut cu ta-
lent de elevii uniriști, piesa de teatru isto-
rică la care au participat alături de colegii
lor din celelalte licee, în incinta Cetății
Sucevei și Atelierul democrației, în care
s-au implicat expunându-și cu mult curaj
ideile, au fost câteva jaloane importante
ale acestei prime etape. În prima seară,
după ce am urmat o foaie de drum com-
plexă și obositoare, dar care ne-a așezat
în fața unor modele de români
excepționali (Grigorescu, Creangă, Ștefan cel Mare),
am simțit dorința de a sta împreună și de a ne comu-
nica impresiile. Spectacolul extraordinar realizat de
toate echipajele participante în această seară a arătat

talentele tinerilor, dar mai ales am
avut bucuria de a fi împreună și de
a împărtăși.

Atelierul democrației a fost
o tribună pentru voci tinere. Chiar
dacă unii dintre acești tineri au por-
nit inițial în susținerea soluțiilor lor
calchiind idei vehiculate în mediul
online, intervenția profesorilor mo-
deratori, a doamnei profesor Maria
Miron, coordonatorul întregului pro-
iect și omul care a fost motorul ne-
obosit al acestuia, a părintelui
profesor Preotesa Nicolae de la Se-
minarul Teologic din Râmnicu Vâl-
cea, au fost de natură să așeze cursul
dezbaterii pe făgașul firesc al dialo-

gului sincer, în care ideile vin ca urmare a raportării
nemijlocite la realitate. Poate că nu s-au găsit exact
soluțiile care ar salva diferitele sectoare ale societății
românești, aflate în permanentă criză, dar cert este că
a fost o lecție de implicare, de dialog empatic, de pu-
nere în comun a unor minți fertile pentru a găsi idei
bune, o premisă bună, poate, pentru un spațiu al dia-
logului comunitar real, colucrativ, neobstrucționat de
opacitatea înțepenirii în proiect și de interesul perso-
nal.

Bisericile de patrimoniu bucovinene, Agapia,
Putna, Moldovița ne-au fost pe parcursul întregii că-
lătorii priveliștea exemplară al unei istorii jalonate spi-
ritual. Tinerii au încercat să descifreze pictura care le
îmbracă, urmând traseul desfășurării cronologice și a
semnificațiilor, astfel încât înțelegerea a venit prin
însăși urmarea parcursului de interdeterminări logice.
În spațiul sacru nimic nu e fără de tâlc și chiar tehni-
cile, structurile compoziționale, cromatica se supun
acestor înțelesuri. Pentru zugravul de biserici icoana
nu este imanentă, temeiul ei situându-se dincolo de ea,
în duhovnicie.

La Agapia, în casa lui Alexandru Vlahuță, am
avut o întâlnire specială cu măicuța-muzeograf, pe
care tinerii mei au provocat-o la dialog. Cuvintele
dumneaei, pline de har, curgeau cu blândețe, lumi-
nându-le chipurile. Am plecat de acolo bucuroși,
ținând fiecare în mână o copie a scrisorii adresate de
scriitor fiicei sale, Margareta. Redau aici câteva frag-
mente din textul scurt al acesteia, pentru că sfaturile
părintești ale lui Vlahuță ar putea constitui, cred, un
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model de viață pentru cititorii tineri și nu numai:
„Să trăieşti Mimilica dragă, să fii bună, să fii

bună pentru ca să poţi fi fericită! (...)
A, dacă nu ne-am iubi pe noi fără măsură,

dacă n-am face atâta caz de persoana noastră şi dacă
ne-am dojeni de câte ori am minţit, sau ne-am surprins
asupra unei răutăţi, ori asupra unei fapte urâte, dacă
în sfârşit, ne-am examina mai des şi mai cu nepătimire
(lesne-i de zis!), am ajunge să răzuim din noi partea
aceea de prostie fudulă, de răutate şi de necinste (...)

Aşa, Mimilica dragă, ceartă-te de câte ori te
simţi egoistă, de câte ori te muşcă de inimă şarpele
răutăţii, al invidiei şi al minciunii. (...) Dar mai ales
aş vrea să scriu, de-a dreptul în sufletul tău aceasta:

“Să nu faci o faptă a cărei amintire te-ar putea
face vreodată să roşeşti”. Nu e triumf pe lume, nici
mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă curată.”

Trecând prin aceste locuri care poartă în ele is-
toria vieții unor astfel de oameni, am simțit că am urcat
pe o culme, un refugiu din care să culegem resurse
pentru a privi și înțelege lumea prin prisma adevăru-
rilor care contează în primul rând, acelea de esență spi-
rituală, singurele capabile să reabiliteze un prezent în
derivă.

Rarăul și Ceahlăul au fost, în această primă
etapă, culmile pe care pașii noștri le-au călcat
voinicește. Geografia concretă, cu aerul tare al codrilor
pe sub frunzișul cărora ne strecuram, urmând traseele
turistice, ne-a umplut inimile și mințile cu o pace
desăvârșită și cu bucurie. Ne-am susținut, încurajat și
ne-am preocupat reciproc de siguranța noastră, unii
pentru alții, când am urcat pe traseul destul de acci-
dentat spre Pietrele Doamnei. Răsplata a fost pe mă-
sură: am avut, de acolo, perspectiva unui orizont senin,
copleșitor de frumos.

Ultimul popas din penultima zi a acestei etape,
a fost la Casa Memorială Ciprian Porumbescu. Aici,
Andrei Ștefan Istudor a adus la viață clapele vechiului
pian așezat într-una din camerele maestrului compo-
zitor. Muzica a inundat spațiul, legându-ne inimile
într-o bucurie comună. Eram prezenți noi, uniriștii
focșăneni și prietenii noștri de la Colegiul Național
“Mircea cel Bătrân” din Constanța, care ne-au fost
parteneri de drum. Și, cu siguranță, a fost prezent și
marele virtuoz și compozitor Ciprian Porumbescu.
Chipul acestuia ne privea din fotografiile de epocă
înșiruite pe pereți și am simțit că în acest moment a
avut loc transferul tainic al unei moșteniri de sensibi-
litate către Andrei. 

Perioada de după excursie, până la următoarea
etapă a proiectului, care urma să aibă loc între 3-5 oc-
tombrie 2019, a închegat experiențele anterioare în
forme artistice. Astfel, elevii au realizat câte un montaj
video corespunzător fiecăreia din cele 5 zile de studiu,
peste 600 de fotografii, un jurnal de bilanț al perioadei,
au scris text literar, inspirați fiind de călătoria de studii,
au pictat și au realizat eseuri pentru participarea la sim-
pozionul cultural din etapa a II-a. Am urcat aceste ma-
teriale pe platforma europeană Etwinning, unde
proiectul are rezervat un spațiu special: https://twin-
space.etwinning.net/90129/materials/images.

În cea de-a doua etapă a proiectului (în care am
văzut Mănăstirea Curtea de Argeș, Cârtișoara, Lacul
Bâlea, Barajul Vidraru, Cetatea Târgoviște, Mănăstirea
Nămăești, Mănăstirea Corbii de Piatră și orașul
Pitești), copiii care m-au însoțit au prezentat parte din
rodul muncii rezultate în urma călătoriei din vară. 

Am înțeles că proiectul a fost o reușită și în
momentul în care le-am auzit glasurile răsunând în
sala Teatrului Municipal Pitești, punând întrebări ac-
torului Dan Puric, venit să susțină o conferință în fața
unui public a cărui atenție ar fi fost, în mod obișnuit,
mai greu de captat... Erau acolo liceeni reprezentând
cele mai vechi colegii naționale din țară, porniți în cău-
tarea adevărului despre România frumoasă de ieri și
de azi și despre România demnă de altădată. Au auzit
de la marele actor istorii vechi despre demnitatea
generației care a reîntregit România. Au auzit că ne
putem salva prin umor de prostia fudulă și că pentru a
supraviețui trebuie să fim vigilenți, să rezistăm tăvă-
lugului nivelator al unei lumi care relativizează totul,
inclusiv identitatea biologică în care ești plămădit...
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Actorul ne-a vorbit despre credința sa în Ab-
solut, Hristos, Steaua Polară în jurul căreia a gravitat
multă vreme viața românilor. Am știut că e adevărat,
pentru că adunasem mărturii perene: ctitoriile lui
Ștefan cel Mare, bisericile moldave și cetățile pe care
le văzusem în prima etapă a proiectului, din vară.
Acum am văzut Târgoviștea, vechea reședință dom-
nească a voievodului sfânt-martir Constantin Brânco-
veanu. O istorie de care să te îndrăgostești! O istorie
care a lăsat urme măiastre!

Tinerii aceștia extraordinari care m-au însoțit
au consemnat experiența tulburătoare a întâlnirii aces-
tor realități grăitoare prin concretețea lor, de zid de pia-
tră, trainic... Au realizat fotografii și filme,
documentând cele cinci zile de călătorie din vară, au
scris proză și eseu științific, au pictat și și-au susținut
ideile în ateliere de dezbateri. Câțiva dintre ei fost
premiați pentru limpezimea și pentru spontaneitatea și
expresivitatea cu care și-au exprimat ideile în cadrul
unor ateliere care s-au desfășurat la Colegiul Național
„I.C. Brătianu”, unde ne-am simțit ca acasă, la Unirea
(clădirea veche, de patrimoniu, care adăpostește liceul
este sora geamănă a clădirii care adăpostește liceul
Unirea).

Nica Andreea Iulia a primit Premiul I pentru
cele două creații plastice expuse pe simezele Colegiu-
lui Brătianu: „Concert între generații - Ciprian Porum-
bescu și Andrei Ștefan Istudor” și „Căutător de
comori”, Beatrice Racovițeanu - Premiul I la simpo-
zion, secțiunea de cultură și spiritualitate cu lucrarea
„Pictura exterioară a bisericilor din Moldova veacului
XVI”, Andrei Țigănuș - Premiul III la aceeași secțiune
a simpozionului. cu lucrarea intitulată „Mânăstirea
Moldovița” și Teodora Mirică, (eleva doamnei profe-
sor Janet Popoiu) - Premiul I la Atelierul de creație li-
terară cu proza scurtă „Epilog”, pe care a interpretat-o
cu talent dramatic. Tot Teodora a ținut, cu un viu simț
de observație și sensibilitate, un jurnal de călătorie și
a scris, în colaborare cu Beatrice, un text care să facă
cunoscut patrimoniul de valori al colegiului nostru.

Cătălina Popoiu a făcut echipă în Atelierul de
dezbateri cu elevi de la alte licee. Creativitatea ei, fap-
tul că face asocieri insolite de idei, au remarcat-o și la
atelierul din vară, unde a vorbit liber, fluent, inteligibil,

pertinent. Tudor Lepădatu ne-a încântat în vară inter-
pretând rolul lui Nechifor Căliman într-o piesă jucată
în inima cetății Sucevei. Alina Teodora Radu a imor-
talizat momentele memorabile ale celor două călătorii
în fotografii care au îmbogățit secțiunea rezervată pro-
iectului de pe platforma Etwinning. Mazere Andreea
a filmat și a dus la bun sfârșit munca migăloasă a mon-
tajului videoclipurilor corespunzătoare zilelor de că-
lătorie. A fost ajutată de Andrei Ștefan Istudor,
informaticianul echipajului, care a montat unul dintre
materialele documentare. Cezar-Andrei Vulpe a fost
singurul dintre noi care, în etapa din vară a proiectului,
a urcat pe Vârful Toaca. Noi, ceilalți, fiind conștienți
de dificultățile unei astfel de întreprinderi, am preferat
o drumeție până la Cascada Duruitoarea. În rolul său
de sanitar al echipei, Cezar ne-a încurajat și oblojit ori
de câte ori condițiile de călătorie ne-au pus în dificul-
tate, pe Ceahlău, Rarău, sau acum, în toamnă, sus, la
Lacul Bâlea. Locuri minunate! Locuri unde, odată ce
ai urcat, poți simți tăria de zenit a libertății! Țară de
care să te îndrăgostești!

Și cred ca, urmare a acestui proiect, tinerii
aceștia speciali care m-au însoțit s-au îndrăgostit de
România, cunoscând un trecut viu, cu oameni, istorii,
locuri și creații exemplare. Epocile de demnitate ale
românilor, oamenii minunați care au constituit coloana
vertebrală a acestui neam, creatorii măiaștri, toate
acestea sunt modele verificate, prin urmarea cărora
putem readuce în simțiri ființa neamului românesc.
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Sala de festivități a Colegiului Național Unirea
a găzduit în decembrie 2019 un eveniment aparte. Mai
întâi pentru că era vorba de celebrarea unui moment
al istoriei noastre recente și deloc unul banal:
Revoluția din 1989, cea care marcase trecerea de la to-
talitarism spre democrație. Mai apoi pentru că invitații
speciali erau doi profesori universitari recunoscuți nu
doar prin preocuparea lor pentru tema în discuție, dar
și pentru vocea pe care o reprezentau în spațiul public:
Ioan Stanomir și Armand Goșu. Iar faptul că eveni-
mentul era gândit ca o colaborare a celor două Colegii,
„Unirea” și „Al. I. Cuza”, făcea ca întreaga comunitate
locală să fie plină de freamăt în preajma zilei în care
urma să aibă loc.

În decembrie 1989 eram studentă, la București.
Am trăit revoluția ca pe o eliberare personală, ca pe
un punct zero. Și am sperat că totul va fi altfel chiar
de a doua zi. La 30 de ani după, încă mai aștept multe
dintre schimbările visate. Așa că, atunci când domnul
director Cornel Noană a propus să organizăm un eve-
niment comun al celor două Colegii pentru a marca
cei 30 de ani, n-am avut nicio ezitare. Si asta pentru
că nu era un eveniment festivist, ci o încercare de ra-

prof. Gabriela OBODARIU

Revoluția neterminată
Colegiul Național “Al. I. CUZA”

diografie a regimului comunist, a Revoluției și a
tranziției spre democrație.

Aici ar trebui să mă opresc un pic și să mărtu-
risesc că am găsit în organizarea evenimentului un pri-
lej de mare bucurie. Pentru că am asistat la un festival
de idei, entuziasm și originalitate din partea colegilor
mei de la CNU și din partea elevilor implicați de la
ambele Colegii.

Și cum ar fi trebuit să se numească această
conferință, în același timp o lecție pentru elevii
prezenți și o readucere aminte pentru mulți dintre pro-
fesori? „Revoluția neterminată” a venit ca titlul cel
mai potrivit, cu gândul la cei 30 de ani distanţă de
Revoluția din 1989, ani de speranţă şi aşteptare.

Ce a urmat? O lecție despre trecut, prezent și
viitor ținută de elevi, ajutați de prezentările bine do-
cumentate ale celor doi invitați și de mărturiile despre
revoluție ale unora dintre profesori. S-a plecat de la o
cercetare făcută de un grup de elevi, ce a avut ca grup
țintă elevii celor două Colegii, iar ca scop aflarea ni-
velului de informare despre regimul comunist și
Revoluția din 1989. S-a încercat și o radiografie a re-
gimului comunist prin prisma analizei vieții cotidiene
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și a mărturiilor despre trecut, strânse de elevi de la
părinții și bunicii lor, dar și pe baza unui film docu-
mentar despre propagandă și viața tinerilor în perioada
regimului comunist. S-a analizat apoi, tot de către
elevi, într-o prezentare științifică de mare calitate, pro-
paganda și aservirea ideologică făcută prin manualele
de istorie. 

În sala plină de elevi care păreau că nici nu mai
îndrăznesc să se miște, au răsunat apoi mărturiile des-
pre Revoluția din 1989. D-na profesoară Janet Popoiu
ne-a spus povestea emoționantă a unui supraviețuitor
de la Otopeni, martor la uciderea fără sens a colegilor
săi de armată. Au urmat apoi mărturiile despre
revoluție ale unor profesori, iar emoțiile s-au accen-
tuat. Pentru că așa arată revoluția oamenilor normali:
gâtuită de emoții și plină de speranță.

Momentul cel mai așteptat a fost intervenția
celor doi istorici, Armand Goșu, care a clarificat ele-
mentele de context în care a avut loc Revoluția din

1989 prin prezentarea „Mihail Gorbaciov și prăbușirea
regimurilor comuniste din Europa” și Ioan Stanomir
care ne-a prezentat România după 30 de ani, sub titlul:
„După 30 de ani. O radiografie.”

Și după ce am analizat trecutul și prezentul, a
venit momentul viitorului. Cei doi prezentatori, Daria
Antonescu de la CNAIC și Teodor Puiu de la CNU au
citit tuturor celor prezenți o Proclamație a generației
lor, pentru că la 30 de ani de la Revoluție nu mai e
timp de lamentări, ci doar de acțiune. Generația Z
dorește meritocrație, modernizare, competență și o
educație de calitate, care să țină pasul cu schimbările
din societate. Și așa revoluția poate se va termina.

Și după ce v-am povestit ce a fost, să vă mai
spun și că a fost un mare succes. Măsurat nu doar în
feed-back-ul primit de la participanți, de la invitați, ci
și ales în atenția celor din sală, a elevilor celor două
Colegii, care au trăit alături de noi ultimii ani ai regi-
mului comunist, Revoluția din 1989 și tranziția spre
democrație și au aprobat Proclamația Generației Z care
cerea ducerea până la capăt a ceea ce s-a dorit în 1989.
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Alina-Nicoleta  TÎRHOACĂ

Din arhivele unui elev nostalgic.
Generația 2019

clasa a XII-a E

Când ajungem la liceu: toți auzim o frază că-
reia inițial nu îi acordăm atenția cuvenită, pentru ca
mai apoi să ne răsune în minte și suflet: „Liceul este
perioada cea mai frumoasă și care durează cel mai
puțin, așa că profită de ea la maximum”. Adevărul este
că, în primii doi ani timpul pare că are răbdare, că îți
permite să te bucuri de tot ce are liceul de oferit. Odată
cu începutul clasei a XI-a însă, începe faza de negare.
Liceanul conștientizează apropierea deznodământului,
iar enunțuri precum: „Mai am un an”, „Măcar nu am
Bacul anul ăsta” sau „Când au trecut doi ani de
liceu?!” apar pe buzele lor. În astfel de momente, are
loc fenomenul de retrospecție, în limbajul uzual cu-
noscut prin întrebările: „Eu ce am făcut în acești doi
ani? Când voi pleca din acest liceu, voi fi lăsat ceva
în urmă în afară de un nume într-un catalog?”. Chit
că răspunsul este unul negativ sau afirmativ, în
subconștientul elevului răsună acea frază magică, care
îl determină să-și dorească să se implice într-o activi-
tate - dacă nu mai multe - semnificative în acest pe-
nultim an liceal. Așa iau naștere balurile.

Desigur, toți am fost la baluri. Unii doar ca
spectatori, alții ca participanți în probe. Foarte puțini
au avut însă onoarea de a organiza unul, sau a ajuta la
organizarea unuia. O astfel de ocazie apare prima dată
în clasa a XI-a când, încă mici, neștiutori, entuziaști,
ne adunăm în sala de festivități a liceului, unde, pe pri-
mul scaun al rândului trei din dreapta, o vedem pe
doamna profesoară Angela Sîrbu. Aceasta, având
experiența unor astfel de evenimente, ne așteaptă
liniștită, cu o agendă în mână, pregătită „să dirijeze”
orchestra noii generații de organizatori. Încep
discuțiile legate de tema balului, de repartizarea sar-
cinilor fiecărui organizator (decor, momentul organi-

zatorilor, prezentare, locație ș.a.m.d). Desigur, nu
merge totul lin de la început. Apar contraziceri, dis-
pute, neînțelegeri care, cu ajutorul doamnei profe-
soare, sunt rapid clarificate. Urmează perioada
considerată „nesfârșită” - pregătirile. Zeci de ore pe-
trecute la liceu în plus, timp liber direct proporțional
cu numărul de zile rămase până la bal, uneori stări de
oboseală. Acestea sunt simptomele balului, mascate
însă de râsete și socializare. Ziua spectacolului și balul
în sine trec mai rapid decât viteza luminii, lăsând în
urmă amintiri, zâmbete nostalgice și sute de stări prin
care trec toți cei implicați în realizarea acestui eveni-
ment. Feedback-ul face totul ca să merite.

Clasa a XII-a produce anumite schimbări în su-
fletul elevului. Modul de război își face apariția. Pa-
nica se instaurează (pentru unii prematur - încă din
septembrie, pentru alții relativ târziu- după vacanța de
Paște), iar nostalgia, ca o sabie, străpunge inimile li-
ceenilor. În astfel de timpuri grele apare o lumină la
capătul tunelului. Balul Bobocilor.
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Unii se „agață” de această salvare pentru a mai
amâna – chiar și pentru o lună - stresul examenului de
Bacalaureat și al admiterii la facultatea dorită. Alții o
folosesc drept ultimă ocazie de a se implica în
activitățile extracurriculare ale liceului. Oricare ar fi
motivul, scopul final este același: succesul. De această
dată intrăm în sala de festivități cu pași hotărâți, semn
că „demo-ul” numit Balul Mărțișorului a reușit să ne
pregătească pentru acest nou nivel, mult mai complex
din punct de vedere al organizării. În sală, pe același
scaun al aceluiași rând, zărim un chip cunoscut.
Doamna Sîrbu, veșnic în mână cu agenda, de această
dată cu așteptări mari cauzate de experiența noastră
obținută în anul școlar precedent. Structura de bază ră-
mâne aceeași. I se adaugă doar un factor extern: bo-
bocii. Astfel, realizarea acestui bal nu se mai află doar
pe umerii noștri, ci și pe cei ai bobocilor cu grijă
selectați de organizatori împreună cu doamna profe-
soară. La acest bal, dobândim rolul de „călăuze” ai
celor mici, dându-ne silința să îi ajutăm cât de mult
putem. Ceea ce nu observăm este că și ei, la rândul lor,
ne ajută să ne amintim de clasa a IX-a, de sentimentele
trăite atunci. Perioada „nesfârșită” trece la fel. De data
aceasta, timpul liber este înjumătățit din cauza pregă-
tirilor, dar dedicarea și efortul se dublează, astfel că
balanța rămâne echilibrată. Emoțiile zilei 0 (sau a
spectacolului) sunt acum trăite la fel de intens, dar de
mai multe suflete. Totul trece la fel de rapid ca o ploaie
de vară. Câștigătorii sunt anunțați, premiile oferite,
aplauzele epuizate, amintirile și prieteniile create. Iar
următoarea săptămână este marcată de glume, povești,
felicitări.

Ambele date au fost la fel de importante: 7
martie 2019, respectiv 25 octombrie 2019. Anotimpu-
rile nu sunt alese întâmplător. Primăvara generația de
organizatori 2019 își face debutul asemenea unor ghio-
cei abia ieșiți din zăpadă, în octombrie își încheie ac-
tivitatea odată cu plecarea păsărilor călătoare. 

Așadar, printr-o comparație realmente clișeică,
fraza din clasa a IX-a devine realitate. Tot ce ne mai
rămâne este să ne amintim acești ani, de tot ce am trăit
în liceu, lacrimile, râsetele, emoțiile. 

Era „CNU 50’s” și „CNU Cartoons” s-a înche-
iat „împachetată într-un zâmbet”.
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Robert HEREA 

Uniriștii pe scena STEV 2019 
clasa a XI-a E

“Omul pernă” este cea mai cunoscută piesă a
lui Martin McDonagh, unul dintre cei mai apreciaţi
dramaturgi britanici contemporani. Textul a câştigat
Premiul Olivier pentru Cea mai bună piesă în 2004 și
are o nominalizare la Premiul Tony în anul 2005. Mar-
tin McDonagh a fost distins cu premiul Critics’ Circle
Theatre Awards pentru debut în dramaturgie în 1996,
iar în 2006 a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai
bun scurt-metraj de acţiune, cu filmul “Six Shooter”,
scris şi regizat de el.

“Omul pernă” îi are în distribuție pe elevii
uniriști: Theodor Florea (Tupolski), Ciprian Necula
(Ariel), Robert Herea (Katurian) și Beatrice Dulgheriu
(Michal). Cei patru actori din distribuția spectacolului
reușesc să dea strălucire unui text dur și captivant,
acestei povești sumbre ce ne dezvăluie ancheta unui
caz surprinzător de crimă, presărată însă cu subiecte
contemporane și umor negru.

Piesa îl aduce în prim plan pe scriitorul Katu-
rian, cetățean al unui stat totalitar fictiv, și care este
anchetat în legătură cu poveștile lui morbide și asemă-
nările dintre acestea și o serie de crime petrecute în
oraș. Cei responsabili de acest caz sunt Tupolski și
Ariel, doi polițiști ferm convinși că personajul princi-
pal este vinovat de câteva crime recente ce au avut ca
victime copii. Un spectacol anchetă, în care cei doi in-
terogatori încearcă să obțină prin orice mijloace măr-
turia lui Katurian. 

O intrigă polițistă cu răsturnări de situație
neașteptate, în care ficțiunea se confundă cu realitatea
iar personajele nu sunt nici pe departe ceea ce par a fi. 

Theodor Florea (Tupolski): “Participarea la
STEV este o experiență aparte care creează un amal-
gam de emoții de care este foarte puțin probabil să ai
parte altundeva. Chiar și după a doua ediție la care
am fost participant simt că nu am explorat cu totul
ceea ce înseamnă STEV și modul in care, fără niciun
dubiu, mă influențează și mă face să cresc ca per-
soană.”

Robert Herea (Katurian): “Ediția cu numărul
37 a Stagiaturii Teatrale a Elevilor Vrânceni a însem-
nat enorm pentru mine. A fost prima ediție la care am
participat și am avut de interpretat un personaj extrem
de complex, ceea ce m-a ajutat să cresc ca persoană
dar și ca actor. Stările prin care trece Katurian sunt
de nedescris și te fac să îți pui întrebări, astfel ajun-
gând să îl deslușești, ceea ce îți oferă o satisfacție
uriașă. Aștept cu nerăbdare următoarele ediții pentru
a vedea ce ne ascunde, de fapt, acest festival de teatru,
printre lacrimi și zâmbete.”

Beatrice Dulgheriu (Michal): “Prin STEV am
reușit să văd adevăratele personaje care se ascund în
spatele oamenilor. În ambele ediții la care am partici-
pat, totul a fost un exercițiu emoțional: am făcut oa-
meni să plângă, să radă, dar cel mai important, să
simtă.”
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Premiile de excelență ale 
Revistei  Noastre  2019

Premiul de excelență pentru cea mai bună colaborare: 

Alexandra CHIPĂILĂ, Elena MOCANCA și Bianca VRÂNCEANU

Premiul de excelență pentru cel mai bun debut: 
Paula APETREI

Premiul de excelență pentru cel mai unirist proiect
a fost acordat doamnei profesor Claudia LEPĂDATU pentru
inițierea, promovarea și coordonarea proiectului educațional 

Concursul de traducere poetică “Irina Mavrodin”

Premiul special
Simpozionul internațional 

„Literatura și celelalte arte”
Secțiunea a doua 

„Sincretismul artelor”
Reviste școlare, Iași 2019

CALENDAR  CNU

Laureat al Concursului Național
de Reviste Școlare
organizat de MEC, 

București 2019

Premii  obținute de  „Revista Noastră”
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Pe strada adolescenței*
I

Bucureștiul.
Întotdeauna își dorise să se
plimbe prin București, acel
București vechi, pitoresc, pe
care ea nu-l văzuse cu adevărat
niciodată. Își dorise acest lucru

mai mult pentru că însoțitorul era tatăl. Îi plăcea să pe-
treacă timp în compania lui. Își iubea tatăl. Nu-și im-
agina că ar putea iubi un bărbat mai mult decât își
iubea tatăl pentru că niciunul nu se putea compara cu
el: era un bărbat frumos, cu părul negru dat pe spate și
o barbă castanie minunată, în pofida faptului că nu se
potrivea cu nuanța părului. Surâsul lui era blând și nos-
talgic; nu fusese niciodată cu adevărat printre cei vii...
el trăise altfel. Din ce unghi văzuse oare viața? Și
totuși... acum se plimba cu el prin
București. Dacă nu-și amintea,
asta nu însemna că acel lucru nu se
întâmplase cu adevărat. Dacă uiți,
asta nu înseamnă că nu ai trăit, nu?
Cât de des uită oamenii... oare sun-
tem morți? „Omul uită că el însuși
nu este decât un mort care stă de
vorbă cu morții” spunea Borges în
Cartea de nisip. Ea nu uitase întru-
totul. Poate că se plimbaseră prin
Cișmigiu, poate că văzuseră o
piesă de teatru sau poate că cina-
seră într-un restaurant retras din
Centrul Vechi, unde discuțiile tată-
fiică se desfășuraseră departe de
lumea dezlănțuită. Acum așteptau
metroul și poate că-l așteptau pen-
tru a se întoarce acasă. Făcuse o
plimbare frumoasă cu tatăl... bizar
i se părea că el se odihnea pe o
bancă în apropiere. Nu-l vedea, dar
știa că este cu ea, întotdeauna fu-
sese. Metroul parcă nu mai venea, iar spațiul se
împrăștia dincolo de limitele sale reale. Stația nu era
una dintre obișnuitele stații subterane, ci se afla în plin
câmp, un câmp infinit. Deodată, de nicăieri a apărut
un tânăr chipeș. Pentru o clipă s-a gândit că este chiar
mai frumos decât tatăl ei. O singură clipă schimbase
ceva, prezența lui o îmbrățișa cu tandrețe, iar privirea
lui albastră o fermeca. Totul părea nou și tatăl parcă
tot mai departe...

II
Alarma a sunat. Ea nu a auzit-o și așa nu s-a

trezit la timp. Desigur, avea să-l ia pe următorul, acum
era prea târziu. Locuiește într-un sătuc aproape de
Odobești. Nu a locuit acolo din totdeauna, ci doar de
câteva săptămâni, de când îi murise părintele, un preot
de țară sărac, care nu avusese niciodată dorința să aibă
mai mult decât îi fusese dat. Fusese un om blajin, un
om al echilibrului, dar... fusese. Ea nu mai avea nici
surori și nici frați, era singură la părinți, iar acum era
cu desăvârșire singură. Nu-l avusese decât pe el, iar
acum nici el nu mai era. Locuiseră în casa parohială
așa cum obișnuiește, de regulă, orice cleric, dar, cum
parohul murise, ea fusese nevoită să se mute. Locuia
acum în casa străbunicilor. O bojdeucă ce rămăsese în
picioare într-o curte abandonată și năpădită de buru-

clasa a X-a C

* Scrisul Teodorei Mirică feminin, delicat, dar și nervos are,  în egală măsură,
și forța de a trasa galerii subterane pentru a aduce la suprafață avatarurile unui suflet de adolescent

ce se ascund sub calmul aparent al existenței. Maturitatea frazei, narațiunea bine controlată, abilitatea de
a alterna planurile și de a crea suspansul anunță un scriitor veritabil. - prof. Janet Popoiu

grafica: Teodora Ghețu

ieni. Aici locuise străbunicul pe care și-l amintea din
povestirile mamei, aici locuise și bunica, aici copilă-
rise și mama. Despre mama ei își amintea detalii ui-
mitoare, în pofida faptului că aceasta murise când ea
nu avea decât doisprezece ani. Fusese învățătoare la o
școală din oraș așa cum fusese și bunica. Și-o amintea
aievea: acea femeie nu foarte înaltă și nici foarte slabă,
cu ochi negri, intenși. Mama fusese o făptură perfect
armonioasă, posesoare a unui al șaselea simț. O femeie
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extraordinară, chiar dacă avusese o mică obsesie pen-
tru curățenie. Fiica ei învățase din această „obsesie
constructivă” și nu regreta nimic din toate acele lucruri
mărunte care însumau ființa mamei. Învățase să spele,
să calce, să gătească, să orânduiască gospodăria, fără
ca acest lucru să-i îngreuneze copilăria. Unii oameni
nu pot înțelege că și obligațiile pot fi bucurii; așa fu-
seseră pentru ea.

Avusese o copilărie frumoasă. Acolo, pe dealul
bisericii, în grădina bunicii și-n pădurea cu povești a
Odobeștiului. Avusese. Mama murise de cancer, așa
cum murise și bunica, așa cum murise și străbunicul,
așa cum, într-un final, murise și tatăl și așa cum, poate,
avea să moară și ea. Era singură. Se mutase în casa bu-
nicii, dar acolo nu avea condițiile necesare unui trai
decent, dar ce conta?! Își amintea acum că tatăl și
mama obișnuiau să se contrazică în legătură cu repa-
rarea acelei case. Tatăl insista, mama se plângea că nu
aveau bani. Așa era. În consecință, nu au mai reparat
casa. Ei îi părea rău. Poate că și lor. Singurătatea unui
adolescent este înșelătoare pentru că nu-ți poți da
seama din exterior ce înseamnă pentru el să fie singur.
Poate fi singur în sine, înconjurat de prieteni sau în în-
tregul univers. Ea știa; singurătatea era a doua sa na-
tură, dar acest vis o făcuse să uite pentru o clipă. Se
simțise plină de o prezență străină și binefăcătoare. Își
amintise, totodată, de tata.

La școală nu spusese nimănui de această tra-
gedie, pentru că nu voia să fie privită altfel, să i se
plângă de milă. Plângea și singură. Era în clasa a 9-a,

iar cererile se dovedeau a fi multe și peste poate de
pretențioase. Nu se împăca sub nicio formă cu infor-
matica. Profesorul, un tip bondoc, cu un început de
chelie, nu era deloc pe placul ei. Nu se înțeleseseră
încă de la început, nu știa din ce motiv. Gândea că și
în spatele acestei firi dezagreabile se află un suflet bun,
dar nu avea curiozitatea să cunoască. Se pregătea pen-
tru olimpiada de limba și literatura română și, conco-
mitent, să intre la facultatea de matematică din Cluj.
Două preocupări opuse s-ar spune, dar nimeni nu știe
ce minunăție nasc aceste două materii. Se pregătea sin-
gură la matematică încurajată de domnul profesor de
la clasă. Oricum nu avea cum să procedeze altfel, în-
trucât pensia de urmaș nu acoperea decât unele dintre
cheltuielile lunare necesare. Româna o învăța din pa-
siune, o pasiune născută brusc, dintr-o întâlnire. Asta
este lumea adolescentei în care a pătruns: un univers
singur, retras, ascuns în cărți. Oamenii mari cred că
adolescenții care au probleme sunt doar cei care lip-
sesc de la școală, au un comportament violent și ajung
în posesia unor substanțe interzise, dar există și
„adolescenți cuminți” ale căror probleme nu prezintă
interes sau nu sunt cunoscute. Din fericire, sunt unii
adulți care reușesc să priceapă, iar implicarea lor poate
aduce o rază de soare în aceste vieți solitare.

III
- Copile, tu ai ceva și nu vrei să-mi spui!

Dirigintele o privea pătrunzător cu acea sclipire du-
ioasă pe care ea o îndrăgise întotdeauna.
- Domnule diriginte, oftă ea, evitând să-l privească în
ochi. Nu voia să plângă.
- Nu. Lasă. Îmi vei spune tu... atunci când vei fi pre-

gătită.
Ea zâmbi recunoscătoare. Dânsul înțelegea.

Parcă îi citise întotdeauna gândurile. Era ciudată
aceasta telepatie, dar se bucura de existența ei. Își
iubea foarte mult dirigintele, mai ales acum când îi ră-
măsese singurul tată. Îl cunoștea însă la fel de milos
ca ceilalți și nu voia să-i spună adevărul. Faptul că el
observase că ceva nu este în regulă demonstra că nu
este indiferent la nevoile celorlalți, dar nu insista să
afle, aștepta. Viața școlară era tot ce-i rămăsese și lupta
pentru ca notele ei să rămână la fel de mari, chiar dacă
nu mai avea pe cine să bucure cu ele. În pofida
greutăților prin care trecuse în ultima vreme, nu
renunțase încă la obiceiurile ei intelectuale. Pleca dis-
de-dimineață și lucra la bibliotecă până când începeau
orele de curs. Chiar dacă nu o deranja nimeni acasă,
prefera să lucreze la bibliotecă pentru că liniștea sălii
de lectură nu îi dădea impresia că este singură, iar gân-
durile aveau ecou. Lucra necontenit: noapte, zi, nu
conta! Simțea că această olimpiadă este singurul ei
scop, că va rămâne fără rost când totul se va termina.
Fără să-și dea seama cum, a intrat în ultimele două
săptămâni înainte de olimpiadă. Erau zile când lucra
la bibliotecă din primul moment al deschiderii până
când bibliotecara îi spunea, zâmbind, că biblioteca se
închide în cinci minute. Viața ei era un haos, o dezor-
dine care-i dăuna psihic și fizic, fără să includă băuturi
alcoolice, violență sau cluburi. Atunci când dormea,
foarte puțin de altfel, visa. Nu-și amintea niciodată

grafica: Teodora Mirică
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visul, dar avea vaga senzație că este vorba despre
același vis. Un vis care se repetă la nesfârșit, pentru
a-i aminti sau pentru a nu o lăsa să uite. Avea un anu-
mit impact asupra ei.

Nu crezuse că Bucureștiul îi va părea stingher,
iar străzile lui, pustii. Poate că se plimba singură. Nu
știa unde este, de această dată tatăl. Era într-adevăr sin-
gură. Singurătatea aceasta o urmărea ca un ecou
înfricoșător, amplificând acel sentiment dureros.
Orașul semăna cu o cetate părăsită. Era poate un tes-
tament al războiului sau o ruină a incendiului. Era din
nou într-o stație de metrou, dar nu avea sentimentul că
trebuie să plece, ci din contră, că trebuie să aștepte.
Stația nu era un loc al despărțirii, ci un prilej al reîn-
tâlnirii. Deodată, de nicăieri a apărut un tânăr chipeș.
Pentru o clipă s-a gândit că l-a mai văzut o dată, și-a
amintit că se gândise că este chiar mai frumos decât
tatăl ei. O singură clipă schimbase ceva, prezența lui
o îmbrățișa cu tandrețe, iar privirea lui albastră o fer-
meca. Totul părea nou și tatăl nu era nicăieri.
- De ce nu plângi? De ce nu spui că te doare? o întrebă
el.
- Acum nu mă doare.
- Tu nu ești singură.
- Știu. Ești tu cu mine, îi zâmbi ea ca unui vechi cu-

noscut pe care-l reîntâlnise.
- Omului nu-i este dat să fie singur, continuă el, de

parcă nu vorbea cu ea.
-Poate că unora le este, răspunse ea, posomorându-se.
- Nu, o contrazise el.

Nu-și mai vorbeau. Se plimbau. Apropiata lui

prezență o făcea fericită, o căldură îi cuprinsese trupul.
Zâmbi. Era pentru prima dată în ultima vreme când se
simțea fericită.

Era fericită că visul îi rămăsese întipărit în
minte și, rememorându-l, se putea bucura de amintirea
acelei întâlniri în spațiul oniric. Zâmbi din nou, amu-
zată de propriile gânduri. Își imagină că ea este Cătă-
lina din „Luceafărul” lui Eminescu. Singura diferență
era că tânărul din visul ei nu era „un mort frumos cu
ochii vii”, ci era viu, atât de real și parcă familiar. Deși
amarul existenței sale nu-i permitea să se gândească
la iubire, așa cum fac alți adolescenți de vârsta ei, visul
adusese cu el o sclipire de romantism, iar necunoscutul
părea singura ei scăpare. Era un vis, era o prostie să-l
„descoase” în acest fel! Și totuși, cum ar fi dacă totul
ar fi real?

Era o zi de marți. Aproape patru și jumătate.
Era obosită, chiar dacă nu lucrase prea mult în acea zi.
Privea încântată umbra copacului din părculeț. Iarna
nu și-l imaginase atât de frumos. Se gândi, privindu-l
cum se leagănă, la viața omului și la caracterul ei efe-
mer. Își aminti de părinții ei morți și oftă. De ce mor
oamenii? Era o întrebare copilărească pentru un „olim-
pic” care cunoștea filosofii legate de viață și de
moarte, de sacru și de profan. „Fiecare om este dator
cu o moarte”, îi spusese doamna ei profesoară atunci
când discutaseră unul dintre basmele lui Ispirescu.
„Fiecare om este dator cu o moarte”... Și-ar fi dorit ca
părinții ei să rămână datori.
- Ce faci la școală? o întrebă dirigintele poznaș.
- Bună ziua! Zâmbi ea încurcată.
- O fi bună, n-o fi bună, glumi el. N-ai oră acum? 
- Ba da, roși ea, informatică.
- Tot n-ați dat la pace?
- Nu, răspunse fata cu jumătate de gură. Aș fi plecat

să lucrez la bibliotecă, dar, după ora de informatică,
am cu dumneavoastră și apoi română.
- Îmh... cum merge pregătirea?
- Bine.

Profesorul se așeză greoi lângă ea pe bancă, își
mângâie mustața, își așeză servieta lângă el, apoi tăcu.
Tăcură un timp. Domnul părea că-și dorește să-i spună
ceva, dar își pierdea începutul cu fiecare inspirație.
- Copile, de ce nu vrei să-mi spui ce-i în sufletul tău?
- Domnule diriginte...
- Diriginte, nu! Prieten. Ia spune, ești îngrijorată cu

olimpiada? Ai tăi nu sunt bine acasă, ai luat vreo notă
mică...?
- Ai mei... zâmbi fata cu amărăciune. Nu cred că am

folosit niciodată această expresie. 
Tăcu. Se hotărî atunci să-i spună adevărul pen-

tru că simțea că are nevoie de un sprijin. Începu să vor-
bească fără să-l privească, așa cum și dânsul proceda
uneori la clasă.
- Domnule profesor, mama a murit când eu eram

mică.
- Știu, spuse el oftând și ea își imagină expresia lui

înlăcrimată.
- Acum a murit și tata, încheie ea sobru.

Cu colțul ochilor îl vedea rămas încremenit, cu
ochii mari, privind undeva departe. Întristate, colțurile
mustății ajungeau aproape de bărbie. Își scoase veri-

grafica: Alexandra Radu



84 REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

DEBUT

gheta și începu să se joace cu ea. Ofta și tăcea, iar ei
începuse să-i pară rău că-i spusese. Îl vedea mult prea
implicat în povestea ei. O copleșea empatia lui.
- Măi copile! șopti el într-un final.

Dirigintele a aflat. Poate că nu se aștepta să fie
vorba despre așa o mare tragedie.

IV
În jurul ei spațiul ia din nou proporții

neobișnuite. Totul se alungește complet inexplicabil.
Prea mulți oameni ca să le poată per-
cepe chipurile și prea mult zgomot ca
să poată înțelege ceea ce se vorbește în
jurul ei. Se lasă ghidată de o forță care
o împinge pe o ușă mică precum cea
din romanele lui Lewis Caroll. Pă-
trunde într-o încăpere înaltă în centrul
căreia se afla o măsuță de sticlă. Doar
că pe măsuță nu era nicio sticluță cu
conținut misterios și nicio cheiță de
aur, ci o foaie de hârtie albă și un sti-
lou. A știut că trebuie să scrie. În jurul
ei pluteau voci fără chip care îi șopteau
din când în când: „Scrie despre mine!”
Nu știa ce sunt. Poate flori sau fluturi
sau îngeri. „Nu scrie despre ea! Scrie
despre mine!” insistau unele dintre ele.
Ea continua să scrie, ascultând, din

când în când, ceea ce spuneau vocile. La final era obo-
sită. A lăsat stiloul pe masă și a privit lucrarea. Atunci
o voce i-a reproșat: „Ai scris despre tine!”

**
- Cum a fost? o întreabă el îmbrățișându-o.

Era buimacă, nici nu știa cine îi vorbise.
- Îm..., răspunse ea băiatului care o privea zâmbitor.

Știa că îl cunoaște, dar nu știa de unde. 
Uitase de întrebarea lui. Îl privea fermecată,

încercând să-și amintească unde-l mai văzuse. Poate
într-o gară, într-un loc aglomerat sau într-o stație de
metrou. El o trase cu grijă din mulțimea gălăgioasă,
care împărtășea părerile colective despre proba ce toc-
mai se încheiase. Se așezară pe o bancă. 
- Deci?
- Am scris despre mine, șopti ea cu o urmă de

vinovăție. 
- Cum adică?
- Tema eseului era călătoria, dar eu am abandonat teo-
riile literare. Am scris despre cercuri concentrice, des-
pre căutarea sinelui și despre bătrânul lui Hemingway. 
- Dragă, nu aveai cum să faci altfel. Suntem povești

care vor rămâne nescrise dacă nu vom avea noi curajul
să le spunem. 

*
- Tată!

Încercă să-l îmbrățișeze, dar el nu era decât un
chip care o privea dintr-o oglindă.
- Tată, sunt tare singură!
- Ești singură pentru că ți-e frică să iubești! 
- Eu te iubeam doar pe tine și tu ai plecat!
- „A-i spune cuiva te iubesc înseamnă a-i spune: Nu

vei muri niciodată...” spunea Gabriel Marquez. Eu nu
am plecat. Sunt aici cu tine. Sunt aici pentru că mă
iubești!

Tatăl tăcu, iar imaginea dispăru. Trebuia să
meargă mai departe.

A băgat mâna în buzunar și a găsit un bilet de
la el: NU VEI MURI NICIODATĂ!

grafica paginii: Ștefan 
Ciprian Gherghel
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Andreea ENE

Povești de dragoste la
malul mării*

clasa a X-a E

- Vezi, am ajuns la timp.
- Ai avut noroc că nu a

fost aglomerat. Ai emoții? mă
întrebă dragul meu soț, nepu-

tându-și ascunde tensiunea și iritarea pentru că întin-
sesem atât de mult pregătirile, încât acum eram ușor
în întârziere.

- Bineînțeles că am emoții, altfel care ar mai fi
farmecul? îi zic în timp ce mă îndepărtez de el.

Părăsesc culisele, așa cum mă părăsesc și pe
mine toate fricile și gândurile rele și pășesc pe scenă,
în fața zecilor de oameni care au venit să mă vadă. În
timp ce mă îndrept spre microfon, lumea începe să mă
aplaude. Văzând câte persoane sunt prezente la eveni-
ment, inima mi se umple de bucurie. Am așteptat clipa
asta toată viața mea, iar pentru prima oară mă simt îm-
plinită.

- Bună seara! Pentru cei care nu mă cunosc și
au venit la acest eveniment pentru a-și însoți prietenii
sau rudele, numele meu este Anastasia și sunt autoarea
cărții „Povești de dragoste la malul mării”. Bine, nu
sunt doar atât, dar așa aleg să mă prezint în fața dum-
neavoastră în seara aceasta. Știu că aveți nenumărate
întrebări, atât despre mine, cât și despre cartea mea.
Dar, înainte de a continua cu acestea, vreau să răspund
la una care mi-a fost adresată recent: „Cum a luat
naștere cartea ta?”. Fiți foarte atenți, căci urmează să
vă spun o poveste fascinantă.

În urmă cu doi ani mă aflam într-un impas. Nu
reușeam să găsesc o sursă de inspirație, ceva despre
care să scriu. Totul în jurul meu părea doar alb și
negru, nu exista nicio nuanță de gri, cu atât mai puțin
vreo culoare care să îmi înveselească ziua sau măcar
să mi-o întristeze. În momentul acela orice emoție ar
fi fost bună, căci nu mai simțeam nimic. Bine, e im-
propriu spus nimic. Mă simțeam presată de toți cei din
jurul meu care așteptau ca eu să mai public ceva. Toți
mai așteptau o carte. Însă acest „presată” nu era o
emoție pe care să o pot transmite cititorilor mei. Nu
puteam să scriu ceva cât timp eram așa de tensionată.
Nu, cursurile de scriere creativă nu au funcționat. Și
nici să vorbesc cu alți autori nu m-a ajutat prea tare.
Însă, într-o zi călduroasă de vară, soluția a apărut de
unde mă așteptam mai puțin. Soțul meu Bogdan, care
pe atunci îmi era doar editor, a decis că era timpul să
merg într-o vacanță, undeva unde să mă relaxez și să
uit de probleme. Și ce alt loc mai potrivit pentru a face

asta dacă nu la malul mării? Așa că am plecat amândoi
pentru o săptămână la mare, eu ca să îmi caut
inspirația, iar el ca să se asigure că o să o găsesc. Și
nu vă imaginați că am fost într-un loc exotic, ci chiar
aici in România, în stațiunea Neptun, deoarece acolo
mergeam mereu cu familia mea în copilărie. Și a fost
suficient.

Imediat cum am ajuns, mi-am lăsat bagajul în
cameră și m-am dus pe plajă. În ciuda faptului că era
ora 4, nu era foarte multă lume. Probabil că îi speria-
seră norii din acea zi. Însă pe mine mă bucurau, deoa-
rece ei dansau sus în cer, iar valurile valsau jos pe
pământ. Nisipul vibra și el, dorindu-și să participe la
spectacolul naturii. Soarele își mai făcea simțită
prezența din când in când, scoțând câte o rază pe rin-
gul de dans, luminând întreaga „sală de bal”. Păsările
participau și ele, cântând și zburând între cele două
lumi despărțite de linia orizontului. Iar în timp ce eu
admiram priveliștea minunată care se afla în fața ochi-

* Ascunzând frământări, emoții, zâmbete în colțul inimii, proza scurtă a Andreei Ene transmite aceeași
sensibilitate cuceritoare care o caracterizează pe autoare. Cuvântul se metamorfozează, e plin de sens și sensuri
noi și transformă povestea unei scriitoare, discursul ei, emoțiile din fața publicului în simple “Povești la malul
mării". O narațiune aparent simplă ascunde noi înțelesuri și se ascunde, ca și cum simplitatea ar fi cheia pe
care o caută toți cititorii. - prof. Ica Savin

grafica: Alina Apostu
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lor mei, un grup de copii făcea gălăgie în
dreapta mea, încercând să perturbe liniștea
celor din jur. Am încercat să îi ignor cât am
putut de mult, dar o conversație între o fată
și un băiat mi-a atras atenția și nu o să regret
niciodată că am tras cu urechea. Nu îmi aduc
aminte cum îi chema, însă îmi amintesc al-
bastrul ochilor fetei și îngrijorarea care se
citea pe chipul băiatului. Discuția lor a fost
ceva asemănător cu ceea ce urmează să vă
spun:

- Pe unde ai umblat?! a întrebat-o el
speriat și nervos în același timp.

- Am fost să fac o baie în mare,
voiam să simt cum îmi fuge nisipul de sub
picioare. De ce? Ce s-a întâmplat?

- Mi-am făcut griji. Toată lumea era
aici, mai puțin tu. Îmi era teamă că poate ți
s-a întâmplat ceva rău.

- Stai calm, nu am pățit nimic. Și
chiar dacă ar fi fost așa, oricum nu v-ar fi
păsat. M-ați invitat în această excursie doar
pentru că sunteți prieteni cu fratele meu.

- Nu spune asta. Mie mi-ar fi păsat daca ți se
întâmpla ceva. Mie îmi pasă de tine, să nu te îndoiești
niciodată de asta.

Mi-am dat seama doar din modul în care o pri-
vea că era îndrăgostit de ea. Îmi era foarte ușor să ob-
serv dragostea din jurul meu. Îmi era mai greu însă să
îmi dau seama de dragostea din sufletul meu, dar asta
este o poveste pentru altă dată. Revenind la ceea ce
v-am spus anterior, nu vă imaginați că a fost suficientă

doar această întâmplare pentru a scrie ceea ce s-a do-
vedit a fi un roman de 400 de pagini. În zilele care au
urmat, am continuat să merg în diverse locuri unde mă
duceam și cu familia mea în copilărie. Am fost la par-
cul de distracții, unde am observat dragostea pe care
o mamă o poartă pentru copilul ei, chiar dacă nu îl lasă
să facă tot ceea ce vrea. Am mers la delfinariu, unde
am realizat că ceea ce noi numim „pasiune pentru me-
seria pe care o practicăm” este tot o formă de dragoste.
Am văzut un om care era mereu însoțit de câinele său
credincios și mi-am dat seama că iubirea există și
acolo unde cuvintele nu pot fi rostite. Am mers la res-
taurantul meu preferat din Olimp, la „Belvedere”, și
am ascultat poveștile unui orb care era îndrăgostit de
locurile pe care le văzuse înainte să își piardă vederea.
M-am observat pe mine și am realizat că sentimentul
de adorație pe care îl am pentru mare este tot o formă
de afecțiune. Iar, cel mai important, am analizat ceea
ce se afla chiar în fața ochilor mei și în sufletul meu și
am descoperit dragostea pentru bărbatul care mi-a fost
mereu alături, pentru Bogdan.

Acea excursie la mare a fost una cu și despre
dragoste, care mi-a deschis ochii și mi-a amintit ceva
ce știam deja: că există mai multe moduri de iubire,
de a iubi si de a fi iubit. Iar când universul iți face un
cadou așa de frumos ca acesta, este păcat să nu îl
împărtășești. Așa că am vrut să scriu o carte despre
această întâmplare din viața mea, deoarece mi-am
dorit să le deschid și eu ochii altor oameni și să le de-
monstrez că suntem înconjurați de iubire și că trebuie
doar să ne permitem să o vedem și să îi permitem ei
să intre în viața noastră. Iar așa a luat naștere „Povești
de dragoste la malul mării”.

Și nici bine nu am terminat, că oamenii deja
erau cu mâinile ridicate. Din spate se auzeau vocile
unor reporteri curioși, întrebările începeau să curgă.
Eu m-am scufundat în fotoliul pe care stăteam, răspun-
zându-le si bucurându-mă de impactul pe care viziu-
nea mea și mesajul transmis l-au avut asupra lor.

grafica: Maria Noemi Balaban
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Paula APETREI
clasa a XII-a E

Fantasmă

Ai coborât grăbit pe-o stea
Din patimile firii
Și ai adus pe cale grea 
Zâmbete oștirii. 

Am așteptat lumina ta
Din noapte să răsară,
Dar când să dea ușor de zi, 
Fugiseși ca de-o fiară.

Îngheț

Zbor prin alb și caut tăcere, 
Dar zăpada trosnește, 
Vântul strigă
Și viscolul strecoară note de groază în cântecul meu. 

Tresar în răcoarea din juru-mi 
Și tremur
Și tremura 
Tot în preajma mea: oameni, păsări, pomi și vise. 

Prin aerul greu și-ncărcat zăresc 
Un șemineu, 
Un foc 
Și viață. 
Simt falsa căldură venind. 
Și fug.

grafica: Emilian Hordună 
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Epilog

Spaima zmeilor
Tăișul călăilor
Întunericul lunii
Vremea răzbunării.

Nadir

Simt păsările de gheață
cum plâng pentru viață
într-un regat cucerit 
de timp.

Cântec

Fir după fir stau corzile vieții 
Și harpa cântă rar melodia 
Dăruită de destin. 
Armonios. 

Note calde curg la început de cântec. 
Mintea se unduiește într-un vals lin 
Și bine cunoscut. 
Inocent. 

Și după prima parte corzile cedează. 
Lacune apar în pașii repetați. 
E schimbare. 
Antitetic. 

Dar harpa e-acordată la final 
Și rămâne doar amintirea. 
Simfonia continuă. 
Și timpul. grafica: Alexandra Năstase 

grafica: Paul Lavric 
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Bianca Elena TĂNASE

Furtună peste holde 
de floarea-soarelui

clasa a XI-a A

E în aer o neliniște care-ți înnoadă
sufletul în spasme și ți-l urcă  în gât, până ce
poți să-i simți gustul de fiere pe limbă. E un
gri compact și adânc, în care îți vine să-ți
afunzi mâna până la cot. 

Plouă, dar totul pare uscat și lucios,
ca o suprafață umedă de acuarelă, cu
nuanțele ei ireal de vii. Un tablou de Van
Gogh, dar cu toate cele perfect definite. Linia
care desparte pământul de cer pare atât de
subțire, încât cerul este aproape, respi-
rându-ți în obraz, apăsându-te pe tâmple.
Furtuna nu rage, nu urlă, nu vine. Stă sus-
pendată într-un echilibru precar și primej-
dios deasupra lanului de floarea-soarelui,
amenințând să se prăvălească cu toată colosala sa ființă, în rostogoliri mari, cu pași înceți de uriaș care scutură
pământul până în miezul lui.

Întârzie deasupra lanului un mare trup gri, gol ca în clipa când a luat ființă din haos, urmărind, fără să
șovăie, amânându-ți cu milenară răutate prăvălirea peste lumea mică de jos. Și sub el, florile soarelui uscate
sub ploaia subțire. Tremură lanul în culori vii de acuarelă și așteaptă. Apoi trece un nor străin de trupul mare
de plumb, independent... și încă un nor, și altul, și o pasăre răzleață sparge pânza cerului. Uriașul gri dispare.
Iar unde fusese el  - sau nu fusese? -  lanul de floarea-soarelui își pierdea și încordarea, și enigma, și magneticele
spasme care îți înnoadă sufletul și ți-l urcă în gât. 

Ploaia se subțiază din ce în ce și așteaptă să dispară și ea, clipire a unei clipe a inimii care nu știe dacă
a văzut și a simțit ceva ce a fost aievea.

Mătușa mea Marlena 
Mai fusesem la plajă și în copilărie, și știu că

maman ne reținea pe nisip, departe de brațele de
spumă ale mării... Și suspectam că asta era mai mult
din grijă pentru hainele noastre cu gulerașe apretate
de finet, decât pentru a evita vreo primejdie în care
eram oricum prea fricoși să ne vârâm. Dar marea cu
mătușa Marlena era o cu totul altă priveliște. Părea un
lucru viu și negrăit de mare, care respira lângă picioa-
rele noastre.

Pălărierul Nebun era, ca întotdeauna, cu noi; și
ca întotdeauna era gătit cu haine fin croite și doar
puțin mai cochete decât ar fi fost necesar pentru așa
o ocazie. Costumul lui era dungat ca o bluză de mari-

nar și petrecea ziua în traistă: Pălărierul rămăsese în
haina albă și moale de in. Ca niciodată, nu purta pălă-
rie. Șapca lui de marinar era înfundată peste ochii și
râsul știrb ai lui Anabell, să o ferească de soare.

Era în ziua aceea un soare care nu știa ce-i mila.
Dar știa să facă zâmbre de femeie răsfățată: în răstim-
puri dispărea după câte un nor, lăsându-ne să-l
așteptăm înfrigurați pe nisipul ce dogorea deșertic. De-
liah avea un costum de baie delicios, croit în întregime
de mâinile mătușii dintr-o rochie de vară mai veche; și
știu că era tare mândră de el. Pălărierul Nebun îi dă-
ruise un evantai de lac, să-i facă o bucurie. Tot el ve-
nise, nu știu de unde, cu cornete cu alune și migdale

grafica: Ștefan Ciprian 
Gherghel
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zaharisite, cu o punguță cu caramele pen-
tru Michael... mie mi-a redat vârsta zâm-
betelor cu dinți de lapte, de care credeam
că mă lepădasem, cu floricele de porumb
luate pe doi bănuți de la un Moș. L-am
târât cu toții în apă, drept mulțumire.
Râdea, cu părul plin de sare, cu sora mea
cea mică în brațe, și atunci parcă soarele
era mai roșu și mai galben și mai aproape
totodată.

Singura rămasă pe nisip era
mătușa Marlena. Purta haine de plimbare
prin parc, nu de vară, și emblematicii ei
pantofi cu toc înăltuț și subțire; ființa-i
subțire era mai nedefinită ca oricând,
înfășurată în aripile unei mari eșarfe.

- Marlena, hai!
Mătușa scutură din cap, mută în fața mării.
- Nu te mănâncă!
Se strânse mai tare în eșarfa ei, fluturătoare,

palpitând în briză precum o amintire tremurată. Valuri
mici îi lingeau vârfurile pantofilor.

Pălărierul Nebun se bosumflă și repezi înspre
ea un mănunchi de apă și spume. Se feri. Zâmbete ge-
mene li se înnodară în colțul gurii, și eu iar am avut ve-
chiul sentiment că în jurul lor se țesea - dar nu de azi,

de ieri, ci din vremuri străine nouă - aceeași atmosferă
de intimitate complice, care exclude tot restul univer-
sului cotidian. Parcă începuseră de mult să se schițeze
zâmbetele acelea gemene, și reveneau acum, de parcă
nu ar fi plecat niciodată.

Trecură valuri. Trecură deasupra zboruri albe
de pescăruși, cu chemările lor de spume albe și depăr-
tări.

- Hai, Marlena!
La picioarele mătușii se întindeau, dispărând în

mare, o mie și unu de trupuri mutilate de scoică, lăsate
acolo de mâinile mici ale unei Șeherezade albastre, sub
cerul a o mie și una de nopți. Și chiar sub soare, mătușa
Marlena părea muiată tot într-o lumină lăptoasă de
lună. Era gri-alburie ființa ei, nu albă. Lângă creștetul
alb al mării, alb nepământean, cum altul nu a mai lăsat
Dumnezeu pe lume, mătușa era argint vechi între ari-
pile eșarfei ei.

Își scoase un pantof și-și cufundă piciorul în
apă. Marea ii fură pantoful lepădat, și vru să i-l ducă
departe. Ne uitam toți prostiți la pantof, apoi la mare,
parcă așteptându-ne ca, sub privirea cenușie a mătușii,
valurile să își plece spășite capul și să-i aducă prada la
picioare. Dar desigur că marea era un lucru mare și
putea, atunci când avea chef, să pretindă că nici nu
aude, nici nu vede.
Anabell strănută: se plictisise.

Și deodată mătușa țâșni de pe nisip în apă, îm-
brăcată, trecând din brațele ca de fluture ale eșarfei
direct în brațele mării. Pălărierul râse; un sunet tulbu-
rător în intensitatea lui. Iar pe nisip, uitat ca un
mărțișor pe strada pustiită, pantoful mătușii veghea,
la hotarul dintre lume și apă.
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Unghiul umbrei

Mă lași să cad,
să-mi vâslească timpul trupul
stins în marea propriilor ochi
fără maluri
între cele patru ziduri eterne,
scrijelite de urletul din plopi 
și fără uși, ferestre, găuri,
trăiri terne.
Te amuzi 
când ștergi de pe foaie zidurile,
hiperbolele,
lăsându-mă în umbra unuia,
în monocromatice vâltori.
Fără să mă scoți,
rămân claustrat de nimic
și față de toți;
atomii de cleștar au prins rădăcini
pe una din nonculori.

Egouri și vanități

Lumina bruiază pe ziduri,
fascicule sunt salive albe,
umbre se răstoarnă, abisuri.
Te-astupă noaptea 
cu tot cu felinare,
plictisul negru e doar fum,
ce are să te mai aprindă? 
La fiecare colț respiri mai bleg,
te-năbușești.
Știi că ești pierdut printre crengi
cu spinii care se perindă.
Râzi, îi lași să te atingă,
mergi cu ghimpii înfipți în picior.
De ciudă, te-ar arunca în tufe pline.
Mila divinităților
o fi ultimul suflu gol?

Degustare

Petală,
n-ai vrea să-mi guști cuvântul,
să-mi devii eternă
cum mi-e 
doar un trandafir gri
cu bucăți 
și tremurături din alte nuanțe,
împroșcare de viu,
arhitectură eclectică
de gânduri, nuanțe, trăiri
scurse din pensulă 
în mine,
pânză ruptă?
Pe tine să scriu,
să-mi usuci cerneala,
să o pierzi printre riduri,
să-mi ții cuvântul atrofiat,
dar atât de viu,
oglindă a culorilor ei
în culorile mele,
până dai de uscat
în marea ochilor ei
și până ce
în mare n-o să mai fiu.

grafica paginilor: 
Ștefan Ciprian Gherghel



92

CONFIRMĂRI

REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

Memini

Muzici îmi cântă-n creieri,
trilurilor ațipite vrând să le-ascult
notele smulse din bucăți
de frunze galbene de seri
pe care le-am depus
și pictat
până pensula s-a rupt.
“- S-au închis?” 
fredonau
glasuri de stele, nopți și sori. 
Atât de tare auzeam surd.
Trilurile răsunau 
cu ecou de suflet în cuvânt.
Vâltori
s-au făcut câmpii.
S-au închis ochii, urechile, gândul.
Bătăile-mi știam s-ascult:
râdeau
de-a rândul.

Sfârșire

Când a fost încarcerat apusul
roiuri, roiuri s-au boltit deasupra-i,
și-au înfipt ghearele-n crengi
ale unui singur copac gol,
care le-a strâns până la ultima.
Soarele s-a suspendat din culpa
ramurilor vechi ce-l tăiau domol
și, când a ispășit pedeapsa,
s-a prăbușit cu bruma,
tic-tacul său a smuls amintirile în stol.
Crengile și-au strâns rănile
până la ultima.
Și ultima respirare a lor.

Introspecție

Pe geamul din fața-mi întunecat,
aburit de gânduri oftate prelung,
se tulbură galbenul de felinar,
scânteind palid, 
urmărește zborul petalelor
ce ore, minute, secunde o să îngroape
și când ele se frâng
s-a-ntrerupt.
Ochii înăuntrul pleoapelor se strâng
și pe geamul din urma-mi orbește
privirea
ce-acum vede dincolo de departe.
Tu,
cuvintele-mi sunt calde, se scurg, 
citește, citește, citește.

grafica: Ioana Cosor 
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Să fi început cu o idee, o speranță, cu vreun vis
rătăcit în acel crepuscul fără-de-timp când mrejele
somnului se topesc în lumina ascuțită a dimineții? Pre-
cum scânteia ce aprinde un foc mistuitor, aproape că
nu mai contează. John își dorise mereu să repare
lumea din jurul său, să o facă mai bună, mai justă, mai
rațională, dar lumea acelui sfârșit gri de secol douăzeci
îl lăsa rece. “Prea târziu, prea târziu...” Gândea el mer-
gând cu pași înceți, distrat, pe străzile Londrei. De aș
putea doar să schimb lumea așa cum a fost pe când
aceste străzi erau pavate cu piatră... câte prăpastii aș
putea ocoli, și lumea întreagă odată cu mine. 

Nicicând nu a aflat ce putere nefastă l-a ascul-
tat atunci, pe ce stea nebună această dorință a călă-
torit, dar așa a fost să fie, și nici rugămințile fierbinți,
nici blestemele aruncate în neant nu au schimbat ce a
fost să fie.

Fațadele roșii s-au topit într-un gri murdar,
acoperișurile sclipitoare în paie pline de insecte, și mi-
rosul de bălegar i-a umplut nările, ceasul gonind înapoi
făcând din vis realitate... din realitate coșmar.

Primul lucru pe care l-a învățat John a fost sin-
gurătatea, acea singurătate îngrozită a unui animal
vânat, căci nu putea vorbi cu nimeni sau să se facă
înțeles, și chiar dacă ar fi putut, n-ar fi contat. În prima
zi stătuse ascuns în umbra spânzurătorii, privind cum
mulțimea exulta la moartea celor condamnați, bărbați,
femei, copii. Copiii erau cei ce îi umpleau gândurile,
căci în ei, din acea masă maro și cenușie ce umplea
străzile Londrei, recunoștea cel mai adesea o expresie
familiară, un zâmbet inocent, o întrebare nevinovată.
Și totuși se scufundau și ei apoi în straniu și necunoscut
de la un moment la altul.

În final a învățat să vorbească, prost și stâlcit,
ca un străin, sau poate ca idiotul satului, cu o gură
plină de pietre. El, care știa mai mult decât toți așa-
zișii învățați ai acelor vremuri, și totuși nu putea nici să
traverseze Tamisa să ajungă în London City. Propriu-
zis, muncea cu cârca pentru cine îl lua și după fiecare
zi cădea ostoit sub micul pod, pe unde de mult nu mai
curgea apa, doar noroi și alte lucruri la care John nu
voia să se gândească.

O mână pe umăr... o voce răgușită, vorbind cu
un accent și mai straniu decât al localnicilor. Lui John
i-a trebuit un lung moment să-și dea seama că omul

scund și cărunt, cu un început de cocoașă sub hainele
zdrențuite, nu încerca să-l jefuiască. Tom, numele lui
era Tom și voia ca John să-l acompanieze undeva. N-a
vrut. Călătorul a ridicat din umeri și a plecat în pași
grăbiți. John se întreba de ce ar avea el nevoie de com-
pania unui cerșetor? Dacă s-ar înhăita cu asemenea
oameni, asta ar deveni. “Asta ar rămâne”, vocea
subțire și nedorită a rațiunii îi șopti. O ignoră. Devenea
din ce în ce mai abil în a ignora tot ceea ce îi cauza du-
rere.

Al doilea lucru pe care l-a învățat a fost dure-
rea, mușchi întinși prea tare, oase lovite de semenii lui
falși și nepăsători și stomacul care prinsese o durere
surdă pe care o spera a fi doar de foame, căci de o fi
fost vreo boală, știa că nu are nici o șansă de scăpare.
“Sunt vaccinat, sunt vaccinat” își repeta în fiecare
noapte, chinuindu-se să nu se gândească la toate bolile
pentru care nu era vaccin, la infecțiile fără de nume ce
bântuiau ulițele orașului. “Să fi venit oare Ciuma
Neagră?” se întreba el într-o zi după ce a băut berea
slabă și tulbure pe care încercase zile de-a rândul să o
distileze. De atunci s-a înfiripat în sinea lui o ură neîn-
chipuită față de șobolani, de la care i-a venit și porecla
pe care o purta printre ceilalți cerșetori de pe Baker’s
Street, „Mâncătorul de șobolani”, căci, așa încuiați la
minte erau, că nu-și puteau imagina de ce ar vrea ci-
neva să omoare rozătoarele dezgustătoare, dacă nu ca
să le mănânce. Câteva zile mai târziu, cineva a început
un zvon că era vrăjitor care sacrifica șobolani diavolu-
lui...

Superstițioși... nebuni...
Trebuia să iasă, trebuia să găsească pe cineva

să înțeleagă. Dar cine putea, unde, când?
Nu a observat febra, iar durerea ascuțită în gât

a pus-o pe seama mâncării proaste și a băuturii ce
ardea pe gâtlej. Nici nu și-a dat seama că cei doi călu-
gări de care a fugit cu ultimele sale puteri erau fran-
ciscani, încercând să ajute un suflet rătăcit.

Astfel se termină. Nu cu un cuțit în noapte, nu
cu ștreangul spânzurătorii, ori cu vreun rug închipuit,
ci doar cu o răceala devenită pneumonie.

Încă un trup într-un mormânt nemarcat, netul-
burând pe nimeni în afară de gropar care avea cu ju-
mătate de ceas de muncă în plus.

Astfel pieri un om ce a trăit șase sute de ani
prea devreme.

Bogdan OBODARIU

O călătorie spre Nicăieri
Absolvent al Colegiului “Unirea” - promoția 2009

Absolvent al Universității din București - Facultatea de Științe 
Politice în Limba Engleză / Master Comparative politics
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„Augustin Buzura” - 2019

fragment dintr-o carte pe care nu o voi scrie niciodată 
Adierea caldă a vântului aducea cu ea mi-

reasma primăverii, în jocul razelor timide ale soarelui.
Părea o zi perfectă de sâmbătă. Mă întorceam acasă
după mult timp.

Am plecat în străinătate la facultate și am decis
să rămân acolo, acum aproape zece ani. Perioadă în
care, în mintea mea, m-am redescoperit, reinventat,
reanimat. În care am crezut că fantomele ce mă bân-
tuiau cu atât de mult patos mi-au pierdut urma în mo-
mentul în care avionul a spart o pătură de nori. Nu era
așa. Nimic nu era așa cum credeam eu.

Mă despărțeam acum de Alice, cea mai bună
prietenă a mea de aici. Ea rămânea, iar eu plecam. Așa
fac eu, plec. Îi las pe toți cei dragi în urmă ca să-mi
urmez visele, fără să am certitudinea că îi voi mai
vedea vreodată. Dispăream ca o umbră când soarele
intră în nori și nu îmi păsa dacă lăsam în spatele meu
furtună.

Acasă sunam de câteva ori pe săptămână, dar
parcă niciodată nu era destul. Conversațiile cu mama
aveau un subiect prompt:

- E însărcinată, Ili. 
- E al lui?
- Dumnezeu știe. S-au

logodit.
Apel terminat.

Poate vă gândiți că mama e nebună și că vrea
să-mi facă rău. Sau că vrea să se răzbune pe mine pen-
tru că am plecat, amăgindu-mă cu detalii din viața lui
Eric. Dar nu este așa. Cel puțin asta încerc să mă con-
ving. Parcă și acum, după atâția ani, Universul se joacă
cu mintea mea. Mă bate dezamăgit pe umăr și îmi
spune că e vina mea.

După ce am închis, m-am dus la baie și m-am
blocat în fața oglinzii. Ea ce are și eu nu am? Simțeam
un gust metalic, ca atunci când alergam cu gura des-
chisă. Scuip sânge. Îmi mușcasem limba.

Ani la rândul Eric a încercat să dea de mine,
însă fără succes. În ciuda insistențelor părinților mei,
am refuzat orice contact cu omul pe care odată îl aso-
ciam cu viitorul meu. Știa de ce.

O perioadă am rugat-o pe mama să nu-mi mai
spună nimic despre el. Voiam să-l șterg din mintea mea
lucidă, era de ajuns că-l vedeam în vis, în fiecare
noapte. Într-o zi, însă, mama mi-a spus din neant că
Eric era, pur și simplu, „alt om”. Slăbise mult și se tră-
sese la față. „Nu mai e deloc cum îl știai. I-a pălit toată
frumusețea”, îmi spunea. Insistențele să-l sun au rea-
părut. Nu înțelegeam ce voia de la mine și, deși dorința
de a-i auzi vocea îmi ardea prin toți porii, știam că-mi
fac rău, că e o plăcere toxică ce îmi va răscoli tot tre-
cutul.

Am acceptat cu inima mică și fragilă, aseme-
nea unui fulg de nea căzut într-o mână caldă. Mă to-
peam de emoție și mă simțeam slabă. 

În săptămâna care a urmat am încercat pe cât
posibil să mă detașez de gândul că în orice moment aș
putea auzi cel mai blând glas din lume spunându-mi:
„Iliana, ești acolo? Ce dor mi-a fost de tine. De ce nu
vorbești? Vorbește cu mine. De ce nu vorbești? De ce
nu vorbești? De ce nu vorbești?” De fiecare dată când
mă gândeam la el simțeam o otravă imaginară ce-mi
invadează corpul și mintea, mă paralizează, mă înghite
și mă trimite într-o lume ireală. Și problema este că
nu-mi dau seama dacă îmi place sau nu acolo, acolo,
în acel amalgam parcă sărat, parcă dulce, parcă amar.
Când mă trezesc, sunt iarăși în biroul ăsta gri, din po-
vestea mea care devine din ce în ce mai amară.

M-a sunat, într-un final. Dintr-o dată, voiam să
vorbesc cu el. Să spun înaintea lui că-mi pare rău că
noi suntem așa. Să-i spun că nu trece zi fără să mă gân-
desc la el. Să-i spun că povestea noastră este abia în

clasa a XII-a E

- Ai avut dreptate.
- Mereu am.
- S-au împăcat.
- Știu, adică mi-am dat seama. 
- E definitiv acum. Pe viață.
- Nu o văd legată pe viață cu cineva. Mai ales

cu Eric.
Am accentuat acea propoziție gândindu-mă la

trecut. Acum privesc în trecutul care era atunci prezent
și la viitorul care acum e trecut. Totul e așa ciudat.
Cum istoria se repetă. Cum ceva menit pentru trecut,
apare ca o umbră și în viitor.

grafica: Ioana Larisa Guriță 
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mijlocul intrigii. Dar pe cine încerc să păcălesc? Nu
mai suntem adolescenți, el are o familie, iar eu bat
străzile plouate ale Londrei, la mii de kilometrii
distanță căutând un sens pentru un nu-știu-ce, căci
viața mea sigur nu este aici. 

- Iliana, ești acolo?
A început.
- Bate de două ori dacă da. Nu, nu e nevoie.

Îți simt respirația. Liniștește-te. Respiră ușor. E mai
bine acum? Nu îmi răspunde. De fapt, sunt sigur că
nu o să spui nimic. Dar înseamnă teribil de mult că
ești aici, acolo... mă rog. Că mă asculți. Nu îmi amin-
tesc ultima dată când cineva a făcut-o. Am nevoie de
asta, Iliana, mă înțelegi? Cred că da. Sunt sigur că și
ție îți e greu acolo. Ești așa departe, dar acum te simt
mai aproape ca niciodată.

După un minut de pauză, Eric și-a continuat
monologul.

- M-am căsătorit cu Denise, dar nu o
iubesc. Nu am iubit-o niciodată. Știu la ce te
gândești și ai tot dreptul să mă judeci, dar
crede-mă că nu am simțit pentru nimeni ce am
simțit pentru tine. Și tu ai plecat. Nu te-ai uitat
în urmă nici măcar în aeroport după ce ne-am
luat rămas bun.

Vocea îi tremura.
- Atât de încrezătoare erai. Acum, după

atâția ani, mai ai forța aia? Nu te-a cuprins,
nu te-a măcinat, nici o secundă dorul? Nu ai
avut niciodată dubii? Chiar nu te-ai gândit,
măcar o clipă, când priveai viața scurgându-
se dintr-un biet cadavru, să te întorci? Așa
ușor ai plecat. Așa ușor ai lăsat în urmă totul
și ai plecat. Am știut, de când te-am văzut ur-
când scările avionului, că vechea Iliana nu
mai exista. Că devenise un praf de stele ce orbita în
jurul meu, ca planetele în jurul soarelui. Atomii ei
erau răspândiți în univers, erau în fiecare om. Așa e
când un om moare. Toți atomii lui se împrăștie. De
aceea îl simți mereu cu tine. Chiar este. E omniprezent
în viața ta. E chiar mai prezent decât ar fi fost dacă
mai era în viață. Așa-mi erai.

A oftat și i-am simțit lacrimile. Și eu aveam. 
- Am doi copii și nu știu dacă măcar unul din-

tre ei este al meu, dar îi iubesc și nu i-aș părăsi pentru
nimic în lume. Sunt singurul motiv pentru care nu
divorțez. Copiii ăștia merită să aibă o familie. Mi-e
dor de Iliana a mea. Dacă nu e prea târziu să o resus-
citezi...

Apel terminat.
Asta a fost tot. Așa s-a terminat. Nu am mai

vorbit niciodată de atunci.
Eric nu era cel mai deștept om din lume, dar

uneori teoriile lui erau atât de bine spuse, încât puteai
crede ușor că sunt adevărate. Avea un talent ciudat de
a convinge lumea de chestii imateriale, de idei
nebunești care îi veneau seara când știu că stătea în
grădină și asculta foșnetul frunzelor. Mama l-a văzut
de mai multe ori, chiar și acum. „Cred că se gândea la
tine, părea așa... melancolic”, spunea ea. Pentru el, eu
eram omniprezentă. Eram vântul ce făcea frunzele să
danseze. Eram ultimele raze ale soarelui, ce-i luminau

în urmă. Și îi voi privi de acolo și ei vor ști că sunt
acolo, undeva, în abis. Și mă voi distra împreună cu
toți prietenii mei care vor fi și ei doar o licărire. Dar,
până atunci, sunt aici, într-o poveste care nu mai e a
mea.

Când am ajuns acasă, după îmbrățișările cu ai
mei, am cerșit câteva minute singură în vechea mea
cameră. Era la fel cum am lăsat-o. Cu toate pozele, ca-
dourile, jucăriile, picturile mele din liceu... cărțile...
toată viața mea până să plec. Acei patru pereți mov,
unul tapetat cu flori, geamul întotdeauna mult prea
înalt și ușa puțin stricată constituiau cufărul cu cea mai
dragă comoară pe care o puteam avea: amintirile,
emoțiile și visurile mele. Când mă simțeam singură,
mă urcam pe scaunul cu pernă roz să pândesc în curtea
lui Eric. Asta am făcut și acum. Era tare pustie. Mă în-
trebam dacă el știe că am venit și dacă o să ne întâlnim.
Am văzut scaunul pe care stătea seara să citească.
Părea tare singuratic și parcă cerșea prezența cuiva
care părea tare departe. Sau poate ar trebui să nu mai
însuflețesc obiectele atât de mult.

O să fiu naivă și o să spun că speram să mă
aștepte în aeroport. Că o să simtă că vin acasă și, fără
să-i spună cineva, să mă aștepte cu rânjetul acela tâmp,
nebunia adolescenței mele. Voiam să-l văd la fel de
frumos, neschimbat de greutățile vieții. Voiam să mă
ia în brațe și să-mi spună că i-a fost dor de mine, de

timid paginile unei cărți pe care, poate, o citea atunci.
Și poate, din când în când, își ridica privirea și se uita
înspre cer, cum făceam eu, seară de seară. Și mă
simțea lângă el, știu asta. Eram omniprezentă, el mi-a
spus. Eram și moartă. Iliana cea veche era moartă, dar
omniprezentă.

Eric mereu a avut ceva ce m-a readus la el.
Totul e acum un vis. O realitate pierdută în

mișcările acelor de ceasornic, o amintire. Mai multe
amintiri. Un infinit de amintiri al căror ecou plutește
în jurul meu, ca Iliana în jurul lui Eric, ca Eric în jurul
Ilianei, ca mine în jurul acestei povești peste care nu
pot trece.

Timpurile astea sunt praf de stele acum și stră-
lucesc în univers. Curând, cine știe, voi fi și eu o stea
și voi străluci pentru cei dragi mie, pe care i-am lăsat

grafica: Ioana Larisa Guriță 
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noi, și că speră să rămân pe veci alături de el. Pentru
o clipă îmi doream să nu fi plecat niciodată, să des-
chid ochii și să mă trezesc în momentul îmbarcării și
să mă întorc. Să țip, să recunosc că nu pot să o fac.
Urăsc să mă afund în gânduri, dar știu că povestea ar
fi fost diferită dacă aș fi rămas. A mea, a lui, a noastră,
a lui Denise, a tuturor.

Sau poate nu am fi fost nici așa împreună.
Când ești trist, ai tendința să fii mai subiectiv decât de
obicei. Povestea noastră, cel puțin până în punctul în
care mă aflam atunci, nu era atât de specială. În lumea
asta sunt milioane de „noi”. Sunt oameni care suferă
mai mult, care se iubesc mai mult, care fac mai mult
pentru povestea lor. Noi am continuat să fim lași până
când unul dintre noi s-a transformat în stea. Luând
problema așa, mă pot gândi și la varianta că între noi
nu a existat niciodată iubire. Însă refuz să cred asta. E
o realitate pe care o reneg. 

Dar am ieșit din transă și mi-am amintit că am
o viață care se scurge în timp ce privesc hipnotizată
grădina lui Eric și-mi fac iluzii.

Tradiționala cină în familie a decurs mult prea
firesc. Era ca și cum nu plecasem niciodată. Mama și
tata nu îmbătrâniseră deloc, deși trecuse o perdea de
zece ani peste noi toți. Am glumit, am povestit, ca pe
vremuri. Eram acasă și parcă simțeam sentimentul
apartenenței mai mult decât oricând. Simțeam iubire,
compasiune... nu mai eram străină în viața mea. Cel
puțin pentru câteva minute, m-am reanimat. Eram
Iliana de care Eric mi-a spus și de abia așteptam să-i
dau de veste că nu am murit. Urma să fiu și fizic și

moral alături de el și cred că nu am mai simțit nicio-
dată o dorință atât de mare să-l iau în brațe. Să-i spun
că trăiesc, că orbitez fizic în jurul lui.

- Cât vei rămâne? întreabă tata din neant.
- Cât? Nu mai plec. M-am răzgândit. Mi-a

părut rău că am plecat și în avion chiar mă gândeam
că ar trebui să mă întorc acolo. Dar nu mai vreau.
Rămân aici cu voi. 

Am spus toate acele vorbe dintr-o suflare, de
parcă le-am ținut toată viața închise într-o colivie a su-
fletului și acum le-am eliberat, în sfârșit. Mi-a venit o
imagine în minte, cea a inimii. Eu nu văd inima ca pe
un organ. Mi se pare mai mult a entitate mistică. Ceva
inexplicabil și inegalabil. La fel ca iubirea, fără un sens
propriu și o definiție riguroasă. Inima e o creatură pu-
ternică și nebună care e închisă într-o colivie, îm-
preună cu toate emoțiile noastre. Și ce mai e de pierdut
atunci când le dai drumul?

Simți cum pieptul îți saltă în sus acompaniat
de un sunet de fundal mult prea puternic pentru starea
în care te afli. În surdină se aude un țiuit continuu, ne-
întrerupt, iar în urechile tale zeci de voci amestecate
dansează. Te strigă pe nume, îți spun să mai stai, să nu
pleci, să nu le lași. Dar ție îți este așa ușor să pleci,
parcă ești ghidat de o forță anume și nu mai simți
nimic. Doar bătăile puternice din piept și zgomotul
care nu se mai termină. Devine din ce în ce mai puter-
nic.

Nu pleca! Nu pleca! Nu pleca! Iliana! Nu
pleca! Nu pleca! Nu pleca!

- Este ceva ce trebuie să-ți spunem. 
- Orice.
- Eric a fost găsit mort acum două săptămâni.

S-a sinucis.
Te prăbușești. Cazi într-o prăpastie fără capăt,

într-un întuneric veșnic. Nu mai poți face nimic. Ești
înghițit. Și otrava se răspândește iar în corpul tău, pa-
ralizezi și te pierzi.

Și deschizi ochii. Și te pierzi. Îi închizi, îi des-
chizi, îi închizi, îi deschizi. Lângă tine sunt toți cei
dragi. Îi vezi, te văd. Le simți prezența caldă. Nu știi
unde te afli, dar ei sunt lângă tine și te privesc așa fru-
mos. Parcă au și lacrimi în ochi. Sunt părinții tăi acolo
și e și Eric.

Te trezești din comă și îți dai seama că nimic
din ce credeai că ai trăit nu era real.

grafica: Anamaria Mățăuanu  

grafica: Maria Neagu 
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Epilog
Premiul I la Concursul de creație “Comori ale spiritualității

românești”, ediția a II-a Ploiești -2019clasa a X-a C

Inspir adânc. Expir. Repet. Alerg... Alerg.
Alerg! Trebuie să alerg! Mi se impune să continui, să
nu renunț, să nu mă opresc. Un jazz sensibil îmi vi-
brează romantic în singura cască pe care o țin în ure-
chea dreaptă. Treptat nu o mai aud. E liniște... Tic. Tac.
Tic. Tac. Îmi aud inima bătând ca un ultim ceas. Dru-
mul șerpuiește prin crâng. Nu e frig, deși ar trebui să
fie, fiindcă a venit toamna. Tic. Tac... Tic. Tac...
aleargă! Aleargă! Aleargă! STAI!

- Cât e ceasul, taică?
Mă opresc buimăcită.
- 05:57, zic, privindu-mi ceasul inteligent.
Mă aplec sprijinindu-mă de genunchi. Sângele

îmi năvălește brusc în cap, iar tâmplele îmi zvâcnesc
bezmetic. Inspiră! Expiră! Ciudat. Nu am mai obosit
niciodată.

- Cât e ceasul? Îmi zice un bătrânel ce stă pe o
bancă din apropiere.

Mă privește senin, de parcă atunci m-ar fi
văzut pentru prima dată. Părea trecut de 80 de ani, dar
nu puteam fi sigură, pentru că nu m-am priceput ni-
ciodată la oameni (poate), pentru că nu am avut timp
să-i cunosc. El este îmbrăcat într-o pijama veche dun-
gată, ruptă în genunchi și în coate. Pe deasupra poartă
un ilic de lână neagră, subțire și tocită. E încălțat cu
șoșoni de plastic găuriți în vârf. Găurile lasă la vedere
niște șosete scămoșate, dintr-un material prost. Îl pri-
vesc cu milă. Nu este un cerșetor. Mâinile lui albe sunt
pline de bătături și unghiile neîngrijite poartă semnul
pământului. Privirea lui ochește un punct fix, îndepăr-
tat, poate chiar imaginar, pe care nu reușește să-l mai
vadă din cauza unor ochelari groși, aproape opaci.

- Cât e ceasul, taică? Mă întrebă din nou de
parcă ar fi fost prima dată.

- 05:59.
Nu răspunde. Continuă să privească în cealaltă

direcție. Vreau să plec, nu-mi pot pierde timpul cu el.
Picioarele nu mi se mișcă din loc. Mă simt țintuită de
o forță supraomenească. Îmi resetez funcțiile ceasului.
Verific bătăile inimii... nu mai sunt regulate! Trebuie
să... respir. Inspir. Expir. Privesc în sus. Mă reflect în
văzduh ca într-o oglindă infinită. Ce ciudat este cerul
pentru o zi de septembrie!

- Nu vrei să-mi spui cât este ceasul? Mă întrebă
pentru a patra oară.

- Șase, zic, fix.
- E târziu, oftă bătrânul. Este prea târziu.
Începu instantaneu să plângă. L-am privit

uluită. Nu mai văzusem pe nimeni plângând. În zilele
noastre oamenii nu mai plâng... Poate în povești, dar
în realitate?! Hm! Dar bătrânul plângea, iar trupul lui
firav se zguduia cu totul cuprins de o mare suferință.

- Lasă, nene! Zic, cuprinsă de milă. Cum să fie
târziu?!

- Este, răspunse el grav. Chiar foarte târziu.
Am uitat! Am uitat! Începu el să se tânguiască mai
tare, frământându-și fruntea în mâini.

- Așa-i viața, nene! Continui eu, așezându-mă
lângă el. Îmbătrânim și uităm ce-am citit, ce-am văzut
și ce-am iubit. Așa ne este dat, să nu mai ținem minte.
Mă privi cu un zâmbet indulgent.

- Ești prea tânără ca să înțelegi, șopti compăti-
mitor.

- Cum vine asta? Îl întreb indignată, scoțându-
mi casca din ureche.

- Nu trebuie să uităm, altfel vom fi doar niște
morți în trupuri vii: fără trecut, fără viitor. Eu sunt mort
pentru că am uitat.

- Dar unde trebuia să fii, moșule?
- La judecată.
- Lasă că nu bagă la răcoare un om bătrân ca

dumneata, zic împăciuitoare.
Mă privește cu același zâmbet și se corectează:
- La Judecata de Apoi.
La o astfel de replică nu știu ce să-i răspund,

pentru că nu înțeleg. Se aude inima mea bătând: tic,
tic, tic... lipsește o bătaie, dar a lui nu bate deloc.

grafica: Diana Soare 
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prof. Ica-Roxana SAVIN

Interferențe culturale
Premiul al III-lea la Simpozionul Internațional 

„Literatura și celelalte arte”, Iași 2018

- Cine ești?
- Am uitat, îmi zâmbește, pentru că nu mă mai

știe nimeni, nu-și mai amintește nimeni de mine. Poate
că sunt un nimeni pierdut într-o istorie colectivă, fără
granițe și fără cultură.
Îl privesc din ce în ce mai înfricoșată.

- Dumnezeule!
- A! Icnește el, surâzător. Dumnezeu nu te mai

aude acum. A surzit pentru că oamenii nu au mai avut
nevoie de el...

Ne cuprinde o ceață care simt că trece și prin
mine.

- Mor? Îl întreb ca un copil ce se teme de întu-
neric.

- Ești moartă de mult aici, îmi spune el atin-
gându-mi inima.

Tresar, parcă străbătută de un curent.
- Dar nu, nu mori. Ție nu ți-a sosit timpul.

Tic, tic, tic... Nu știu unde mă aflu acum.
- Cine mai sunt eu? Îl întreb confuză.
- Tu te-ai născut în mijlocul războaielor și de

aceea te-ai născut ca o lumină, pentru că aduceai
speranța. Tu te-ai născut din moartea bătrânilor și de

aceea nu știi poveștile pe care nu au mai apucat să ți
le spună. Ai fost iubire, apoi bucurie și în final o po-
veste. Dar nu ai știut că ești o poveste spusă pe prispa
casei din Humulești, ascultată de codrii seculari și
spusă la infinit de păsările călătoare. Nu ai știut că ai
luptat, că ai sângerat și că ți-ai bocit morții pentru că
ai făcut-o înainte să te fi născut. Mai târziu ai devenit
o rugăciune: cântată la Liturghii, șoptită în lagăre și
scrisă fără cuvinte în rapsodii și simfonii. Nu ai îmbă-
trânit niciodată pentru că ai rămas o iluzie a unei vieți
mai bune, o ultimă speranță, dar și tu ai uitat bătrânii
înainte să-i fi cunoscut. Poate că este și vina mea pen-
tru că și eu am uitat și nu ți-am spus povestea sutelor
de ani, dar tu nu trebuie să uiți, pentru că fac parte din
tine. Da, da... TU nu ai voie să uiți pentru că tu ești da-
toare să dai o șansă și altor povești, tu ești viitorul.

TIC... TIC... TIC-TAC! Simt că respir. Alerg.
Alerg fără să mă opresc. Mă gândesc la vorbele lui.
Ajung la finalul cursei și mă opresc. Răsare soarele.
Zăresc alți câțiva alergători opriți să privească răsări-
tul. Crezusem că sunt singură. Bătrânul avea dreptate.
Noi trebuie să nu uităm pentru că noi clădim viitorul
împreună.

Poetica exteriorului în scrisorile de dragoste eminesciene
”1. Preliminarii. Alter-ego și exterioritate

Scriitorul, ca element de legătură între ideile,
sentimentele, tot ceea ce vrea să transmită și cititor,
este cel care își conturează un spațiu personal, care res-
pectă sau nu coordonatele lumii în care trăiește. Ca act
al fanteziei creatoare, textele literare sunt uneori dife-
rite față de așteptările cititorului și îi înfluențează, într-
o mare măsură, percepția asupra biografiei autorului,
creându-se o confuzie între scriitor ca entitate perso-
nificată în textele sale și scriitorul din viața reală. 

Transformat într-o legendă, mitizat și ulterior
demitizat, Mihai Eminescu este văzut ca un geniu
creator, cititorii având tendința de a-i interpreta viața
în funcție de operă. Cuplul format din Veronica Micle
și Mihai Eminescu, unul dintre cele mai mitizate din
literatura română, este văzut ca o reintrerpretare a pro-
zei și poeziei eminesciene, imaginea conturată în scri-
sori fiind asociată cu un alter-ego al scriitorului.
Corespondența lor, sintetizată prin parafrazarea for-
mulelor de adresare folosite de cei doi îndrăgostiți:
„Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit”1 este con-
struită și interpretată asemenea unui roman, firește
epistolar, neținând cont și de valoarea documentară a
scrisorilor. Celebra poveste de dragoste a celor doi este
construită pe baza corespondenței private, prilej de
sinceritate și naturalețe. Deși suntem tentați să asociem

relația dintre Veronica Micle și Mihai Eminescu cu
ipostazele iubirii din poeziile eminesciene, o interpre-
tare a poeziilor bazată în totalitate pe influența scriso-
rilor lui Eminescu nu este justificată. 

Lumea din scrisori nu este utopică, o lume
ideală a unei iubiri perfecte, ci aduce în atenția citito-
rilor o gradație a sentimentelor și o fluctuație a lor, de
la cele mai intense trăiri până la crize sentimentale, la-
crimi și durere, de o autenticitate care ne face să
vedem o altă față a lui Eminescu. Cu toate acestea,
corespondența dintre poet și Veronica Micle nu este
doar o poveste siropoasă de dragoste, ci și o prezentare
a societății contemporane, talentul publicistic al lui
Eminescu făcându-se remarcat prin elementele „ne-
erotice” care apar în scrisori, îndeosebi contextul po-
litic și contextele sociale ale acelor vremuri. În afara
valorii lor informative, scrisorile au o latură literară
care nu poate fi contestată, ele îmbinând interiorul și
exteriorul într-o manieră inovatoare. 

Având în vedere că scrisorile nu își propun să
aibă o valoare literară intrinsecă, este interesant faptul
că regăsim în ele elemente care sunt indiscutabil lite-
rare. Vocația epistolară (Săndulescu 1972:12) se îm-
bină cu cea poetică, conturând un univers complex,
potențat de ideea că orice operă deține în sine valențe
literare ale altor opere. Plecând de la această idee,
putem interpreta scrisorile de dragoste în funcție de
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contextul pe care îl conturează. Exteriorul, ca spațiu
conturat prin referințe culturale sau critice la adresa
societății zugrăvite, poate reprezenta un alt centru de
focalizare asupra corespondenței lui Eminescu, aju-
tându-ne să descoperim noi valențe ale viziunii poe-
tului. Având ca pretext al lucrării problematica
conturării acestui exterior, apar, firește, următoarele
incertitudini: este contextul doar o platformă
referențială în corespondența de dragoste, un element
nesemnificativ într-un discurs îndrăgostit2 sau exterio-
ritatea dobândește o valoare independentă în discursul
acestor scrisori.

2. Despre context și vocație epistolară3

Între 1879 și 1883, cu o pauză în anul 1881,
Emin și Veronica își trimit un număr de 93 de scrisori
care reușesc să îmbine teme și motive literare din poe-
ziile și proza eminesciană cu observațiile fine despre
societate, făcute de ochiul unui gazetar. 

Departe de a fi un „simplu document” (Căli-
nescu 1967:723), corespondența eminesciană revelă,
indiscutabil, valențe literare, prin modul în care este
construită relația de dragoste, scrisorile fiind un spațiu
în care sinceritatea își face simțită prezența, detașându-
se de adăugirile și măștile sociale ale persoanelor. De
la prima scrisoare din 10 august 1979, relația evo-
luează sub semnul unei gradații sentimentale, tonul
confesiv îmbinându-se cu elemente metadiscursive și
conturând un univers ideal, în care entitatea feminină

nu este văzută doar ca participant al unei relații de dra-
goste, ci și ca valoare culturală în societatea căreia îi
aparține.  

Interpretând corespondența din perspectiva
funcțiilor comunicării, Livius Ciocârlie spune că scri-
soarea este printre textele care se îndepărtează cel mai
mult de sfera literaturii pentru că „exclude funcția poe-
tică” (Ciocârlie 1981:7). Ca intermediar între expedi-
tor și destinatar, scrisoarea transmite atât interiorul, cât
și aspectele exterioare, având atât valențe intime, spe-
cifice relației de dragoste, cât și o funcție de reprezen-
tare. Contextul conturat de scrisori arată o
problematică amplă, care îi interesează pe cei doi
îndrăgostiți din mai multe perspective. Interesele lite-
rare fac ca Eminescu să se raporteze constant atât la
activitatea lui Titu Maiorescu, cât și la relația dintre el
și Veronica Micle: „Titus îmi propune să-mi editez
versurile și am și luat de la el volumul 1870-71 din
„Convorbiri” unde stau Venere şi Madonă și Epigo-
nii”. Numită de Caius Dobrescu fermitate retorică, ati-
tudinea pe care o are Eminescu în scrierile sale este
regăsită și în corespondență, conștiința lui fiind:  „do-
minată de patosul public, de sentimentul
responsabilității față de starea morală a națiunii” (Do-
brescu, 2004:154).  

Raportarea lui Eminescu la ziarul Timpul și
alte trimiteri livrești se conturează pe fondul încrederii
în abilitățile literare ale Veronicăi. Mai mult decât o
iubită, ea este valoroasă pentru Eminescu și din punct
de vedere cultural, cerându-i diverse opinii despre
poeziile sale și despre articole publicate în ziar: „se
cere să fiu într-o dispoziţie identică cu aceea în care
am scris. Timpul, suflete, în zilele când nu am treabă

grafica: Mihaela Ichim 
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acolo, nu aştept pân-o ieşi de sub tipar şi ţi-l trimit a
doua zi. Astfel eşti dispensată de a citi articolele de
fond ale Dlui Christescu a doua zi după ce-au apărut.
Le citeşti a treia zi, numai pe ale mele a doua zi – abs-
tracţie făcând de admirabilele producţiuni ale penei
onorabilului Păucescu, cari cată să te fi interesând
foarte mult.”

Importanța pe care i-o acordă Eminescu iubitei
sale pe plan cultural reiese din sfaturile pe care acesta
i le cere, destăinuirile legate de poeziile pe care le scrie
și familiaritatea cu care o implică în relațiile lui cu
prietenii: „Apropos de Titu. Da! [...] Cine s-a găsit să-
ţi facă morală în privinţa relaţiei cu mine? Maiorescu.
O fi el critic, o fi el om de litere, dar iubirea mea pen-
tru tine şi desinteresarea ta copilăroasă şi adevărată
cu care ai fost şi rămâi a mea, aceasta nu ar fi găsit-
o la nici una din doamnele pe care le-a perindat. De-
osebirea între el şi mine e că el a avut pururea ce oferi
femeilor, şi eu n-am avut nimic, decât ingratitudine
chiar. Tu nu eşti de comparat cu acele şi de aceea rău
face a te mustra pentru lucruri care sunt spre lauda,
nu spre mustrarea ta. Imorală o femeie care iubeşte
din capriţiu, imorală cea care iubeşte pentru bani şi
pentru interese, dar dacă există moralitate în amor e
numai amorul de bunăvoie, fără interes, cu uitare de
sine şi cu uitare de tot.” 

Reiese din contextele amintite un fel de
detașare a autorului, o distanțare față de societatea des-
pre care scrie („De aceea, draga mea Nicuţă, îţi zic:
opinia celor ce sunt mai răi decât noi nu ne atinge

întru nimic”) și pe care o interpretează ca fiind valo-
roasă prin actul scrisului, la care Veronica Micle con-
tribuie printr-o imagine ideală pe care i-o conturează
poetul, ea fiind cea care „corectează” și își dă cu pă-
rerea (ipotetic, desigur) în legătură cu numeroase as-
pecte ale vieții sociale: „Baican scrie o poveste ce i-am
spus-o eu şi pe care tu vei recunoaşte-o numaidecât.
E o poveste care s-a spus de multe ori la tine acasă şi
e publicată în foiletonul „Timpului”.Eu, versuri nu
mai scriu de loc. Dar în adevăr e şi peste putinţă de-
a scrie. Zilnic câte un articol de fond, şi pe nişte căl-
duri, drăguţa mea, pe nişte călduri cari produc durere
de cap şi te scot din fire. Dar tu îmi spui că scrii şi ştii,
Moţi, că odată avem să le corijăm împreună şi le vom
edita şi mă tem c-ai să capeţi şi Bene-merenti, Moţ mi-
titel ce eşti tu şi drăgălaş, să treci la nemurire alături
cu Sion şi Urechia. Quel plaisir!”

3. Discurs și metadiscurs. 
Problematica retorică a scrisorilor

Ca personalitate de structură romantică, Emi-
nescu nu este doar un poet inspirat, ci și unul reflexiv,
de aceea regăsim în scrisori elemente care configu-
rează expresia unei lucidități creatoare, gândirea emi-
nesciană nefiind limitată la obiectul poeziei. Cu toate
că există diferențe între imaginea publică a lui Emi-
nescu și cea privată, stilul scrisorilor conturează o uni-
tate a conștiinței problematizante a poetului, care își
pune tot felul de întrebări, este preocupat de ce se în-
tâmplă în politică, de schimbările din Cameră, de pen-
sia viageră pe care ar trebui să o primească Veronica
Micle și de ce se întâmplă la redacția ziarului Timpul.
Aparent, antinomia social- uman4 nu este doar o reto-
rică exterioară după care se ghidează Eminescu, ci și
o modalitate de construire a discursului epistolar,
corespondența devenind atât obiect al comunicării, cât
și o autoreflecție.

Exprimându-se pe sine prin scris, Eminescu
reușește să contureze atât o hartă a sentimentelor, cât
și o oglindă a lumii în care trăiește, pornind de la
valențe literare ale operei poetice: „te-am atras și pe
tine în cercul meu fatal”.

Observăm în scrisori același caracter egocen-
tric al stilului eminescian pe care îl sublinia Ion
Negoițescu în comentariul poeziei Epigonii
(Negoițescu 1995: pp. 17-18), în repetate rânduri Emi-
nescu vorbind despre sine ca despre o ființă izolată în
societate, aflată totuși pe o poziție superioară: „căci e
bine ca omul să fie tratabil, maniabil, să se adapteze
cu împrejurările și să prinză din sbor puținul noroc,
care îi dă o viață scurtă și chinuită, și eu nu am făcut
nimic din toate acestea, ci te-am atras și pe tine în cer-
cul meu fatal, te-am făcut părtașa urei cu care omaneii
mă onorează pe mine. Căci acesta e singurul reazim
al caracterului meu- mă onorează ura lor și nici nu
mă pot închipui altfel decât urât de ei” (Zarifopol-Il-
lias  2000:92)

Deși sunt parte a unei povești de dragoste, cei
doi nu renunță la personalitatea și invidualitatea lor,
având un stil constant atât în scris, cât și în perspectiva
asupra exteriorului. Pe parcursul evoluției relației de

grafica: Elisa Tănăsache 



101REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

PREMII  CNU
dragoste, observăm o diminuare a la-
turii formale, adresarea dintre cei doi
fiind legată de diminutive, alinturi,
adjective și figuri de stil care să revele
intensitatea sentimentelor. Scrisorile
construiesc în jurul lor imaginea unei
lumi de jurnal, fiind pline de date con-
crete, observații personale, impresii,
îndepărtându-se de stilul neutru al
amintirii unor fapte simple, lipsite de
importanță. Spontaneitatea este însă
limitată, prin recurențe, discursul scri-
sorilor devenind melancolic și insis-
tent: „te rog, te rog de mii de ori,
iartă-mi și greutatea cu care îți scriu,
iartă-mi și ceea ce tu numești
neglijență” și prin reveniri obsesive la
numele persoanei iubite, cu diverse
formule de alint: „Cuță scumpă și în-
dumnezeită”, „femeea mea, ca soră, amică și amantă
lângă mine”, „sfânta și dulcea și nobila mea amică”
(Ibidem: 63) Observăm că scrisorile par a fi supuse
unei „minime convenții literare” (Săndulescu
1972:13), în sensul că cel care le scrie nu își poate ig-
nora statutul de scriitor și retorica pe care o folosește
seamănă cu stilul prin care s-ar adresa unui public ipo-
tetic. Procedeele retorice folosite devin instrument al
scrisorii, interogațiile și exclamațiile fiind atât un prilej
de exprimare a sentimentelor, cât și o modalitate pro-
prie de construire a discursului epistolar: „Dar aşa să
pup în vânt?”, „Draga mea fată!”, „Un lucru care te va
interesa”, „Cum e posibil?”, „Niciodată!”, „De-ai fi
aici te-aş pupa! Dar aşa să pup în vânt?”. De la cele
mai simple aspecte, observații cotidiene („Draga mea
Veronicuţă, Sunt cinci ceasuri de dimineaţă şi eu,
luându-mă cu lucrul, n-am putut închide ochii încă.
Acum, după ce-am sfârşit câte aveam de făcut, îmi în-
chei ziua gândind la tine”) până la comentarii literare
și culturale, observăm în scrisori dorința de a împărtăși
cu persoana iubită toate aspectele vieții personale:
„Ieri seara, mititicule, am fost pentru întâia dată de
când te-ai dus tu, la un concert. Pablo de Sarasate,
violonistul spaniol, e aci şi cântă admirabil, aşa pre-
cum n-am mai auzit violonist şi tu ştii bine că pe Sivori
l-am auzit. Sivori era un mare technic, acesta nu are
numai technică, ci şi inimă.” 

Constatările metatextuale despre poezie și sen-
sul ei, despre modul în care se raportează la propriile
texte, fac din discursul epistolar o mărturie a crezului
poetic și a concepției despre artă, care ne duce cu gân-
dul la faptul că Eminescu depășește condiția romantică
a poetului inspirat, fiind conștient de ceea ce preupune
arta scrisului: „Vai Muţi, ce greşeli de ritm şi rimă,
câte nonsensuri, ce cuvinte stranii! E oare cu putinţă a
le mai corija, a face ceva din ele? Mai nu cred, dar în
sfârşit să cercăm”, „Critica asupra cărţii lui Slavici e
scrisă de mult – însă n-am publicat-o încă pentru că
voi s-o remaniez. Poezia nu ţi-am trimis-o pentru că
asemenea voi s-o remaniez. Am mai scris o critică asu-
pra Columnei lui Traian care iar voi s-o remaniez. Tu
ştii că la mine remanierile sunt lucrul de căpetenie”,
„Aștept telegramele Havas ca să scriu iar, să scriu de

meserie, scrie-mi-ar numele pe mormânt și n-aș mai
fi ajuns să trăiesc. Căci a suferi atât pentru ce?”. Ex-
teriorul devine personaj, obiect al limbajului, capabil
de a transmite atât seriozitate și tact retoric, cât și iro-
nia fină și umorul: „Îți trimit deosebite Tararale, Far-
fale și Scrîncioabe”5.

4. Pactul confidențialității6 și discontinuități 

Abordând problematica apropierii dintre
corespondență ca gen al biograficului și literatură,
Eugen Simion definește scrisoarea ca o modalitate de
a contura un jurnal intim bivalent, cu doi naratori și
doi destinatari (Simion 2008 :169). Construcția frag-
mentară a discursului face ca el să depindă de ambii
naratori și de contextele care îi limitează,
confidențialitatea corespondenței fiind cea care tra-
sează și o trăsătură autentică discursului. Scriind pur
și simplu pentru un celălalt, din dorința de-a construi
o relație amoroasă, Eminescu trasează liniile unei
corespondențe ordonate, concentrate, subliniind prin
considerații pertinente importanța pe care o are Vero-
nica în viața lui. Ca literatură epistolară (Săndulescu
1972 :17), scrisorile acordă o deosebită importanță la-
turii literare atât prin limbaj, cât și prin trimiterile di-
recte la exemple literare. Prin statutul său de
epistolier7, Eminescu contribuie la realizarea scrisori-
lor într-un mod natural, fără să se raporteze la un pu-
blic, lucru care se observă prin modul în care acestea
sunt lipsite de o conștientizare a retoricii folosite.
Distanța dintre cei doi participanți la dialog, uniți
printr-o conștiință comună a scrisorilor și fuziunea nu-
meroaselor discontinuități prezente accentuează ele-
mentele raționale, profane, care nu fac parte din
construcția acestui discurs utopic al îndrăgostitului:
„Am primit în sfârșit biletul și ți-l trimit. Ajungând la
Roman, nu trebuie să-ți scoți de la cassa decât o ju-
mătate de bilet la classa a III-ea, arătându-ți biletul
tău care va fi ștampilat. Cu trenul de ora 12 plec la
București”. Roland Barthes, referindu-se la modul de
construcție a discursului, consideră că discursul
relației de dragoste s-ar putea asocia cu cel al discur-
sului politic, prin economia la nivelul limbajului și re-
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prezentarea cât mai fidelă a exteriorului. Există în ma-
joritatea scrisorilor o analiză a faptelor neerotice, prin
raportarea la politică, ziare și literatură, conturată sub
forma unei indiferențe stilistice: „Indiferența se tra-
duce prin puterea de analiză, iar aceasta înseamnă în
definitiv capacitatea de a te situa în univers. Când o
corespondență depășește relațiile empirice și suge-
rează o filozofie de viață atunci acea corespondență
intră în sfera literaturii” (Călinescu 1967:724). Obser-
văm o fragmentare a discursului și o demultiplicare a
lui, în sensul că distanța dintre elementele contextului
și relația de dragoste este destul de mare, pe parcursul
discursului intervenind evenimente mărunte, hazar-
duri, incidente, fleacuri, meschinării, nimicuri care de-
zechilibrează pe moment ordinea îndrăgostită (Barthes
2018:122).

5. În loc de concluzii
Remarcăm în corespondența dintre Eminescu

și Veronica Micle o întreagă poetică a  exteriorului, de
la considerații despre vreme, observații simple, ele-
mente metalingvistice, trimiteri culturale, până la des-
crierea atmosferei politice, schimburi de putere,
afinități și relații incerte. Ca „purtătoare de destin și
nu de sens” (Ciocârlie 1981: 10), scrisorile rezistă în
timp, în jurul lor conturându-se adevărate mituri ale
iubirii ideale, nefiind remarcate pentru caracterul lor
dual, dat de alternanța dintre spațiul interior configurat
și cel exterior. 

Poetul face din corespondență o a doua lume,
a sincerității absolute, trasând direcțiile unei vieți nos-
talgice, raportată la despărțirile și inconsecvențele
relației de dragoste. Pe acest fond sentimental, totul
pare, metaforic, un fel de asumare a vieții publice, o

luare în posesie a realului (Reed 1970: 9), cu scopul
înțelegerii realității din jur și obținerii unor avantaje.

Atent la nuanțe, cel care scrie scrisoarea își im-
pune unele limite în funcție de persoana căreia i se
adresează. Modul în care se raportează la
corespondență este bazat pe anumite detalii, numite de
Eugen Simion mijloace de seducție: „epistolierul nu
scrie pentru o posterioritate indistinctă, el se adresează
unui confident care-l poate judeca fără întârziere și
fără milă” (Simion 2008:170). Aceste mijloace de
seducție folosite de Eminescu contrastează cu poves-
tea de iubire prin faptul că reconfigurează viziunea
asupra ființei iubite, care nu mai este percepută doar
ca parteneră de viață, ci și ca element de referință, fiind
apreciată din punct de vedere cultural și literar. 

Ca trăsătură definitorie a genului epistolar, sin-
ceritatea se face remarcată la nivel textual prin con-
ceptualizarea exteriorului ca parte integrantă a
discusului. Putem spune că prin modul în care
construiește un context favorabil relației de dragoste,
Eminescu dă dovadă de o „franchețe cu sine, conduită
consecventă față de propriul caracter”, care conduce
la o autenticitate incontestabilă (Săndulescu 1972 :15).
Așa cum observa și Dimitrie Vatamaniuc: „Scrisorile
reprezintă un jurnal intim al unei iubiri, cu toate
meandrele ei. Sunt necesare numai unele informaţii să
înţelegem mai bine cîteva situaţii aparte” (Vatamaniuc
1997: 174). Departe de a fi un pretext al operei emi-
nesciene, povestea de dragoste conturată este una cu
imperfecțiuni, amânări, dulcegării și conceptualizări,
termeni metaforici și figuri de stil, îmbinând toate
particularitățile specifice unui stil simplu, natural și
autentic.
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Premiile speciale acordate absolvenţilor
promoţiei 2015-2019

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
premiul „Ion Diaconu”

Diana Nicoleta Grigore - clasa a XII-a D

LIMBA GERMANĂ - premiul „Dimitrie Papadopol”
Alina Elena Dima – clasa a XII-a A

MATEMATICĂ – premiul „Constantin Diaconescu”
Andra Elena Mircea – clasa a XII-a A

MATEMATICĂ – premiul „Ovidiu Țino”
Răzvan Andrei Matișan – clasa a XII-a A

MATEMATICĂ – premiul „Ionel Atanasiu”
Alessandro Valentino Saulea – clasa a XII-a A

BIOLOGIE – premiul „Carol Nagler”
Alexandra Stancu – clasa a XII-a E

CHIMIE – premiul „Gheorghe Longinescu”
Ana Maria Necula – clasa a XII-a A

PSIHOLOGIE – premiul „Dimitrie F. Caian”
Mara Cristina Ignat – clasa a XII-a E

GEOGRAFIE – premiul „Anghel Saligny”
Ionela Andreea Istrate – cls a XII-a G

GEOGRAFIE – premiul „Simion
Mehedinți”

Dragoș Elian Jitea – clasa a XII-a E
RELIGIE – premiul „Nicolae Țipeiu”

Lavinia Ștefana Dragne clasa a XII-a A

INFORMATICĂ - premiul „LUFO.ro”
Alina Elena Dima – clasa a XII-a A
Alex Iordăchescu – clasa a XII-a A

Cristian Iorga – clasa a XII-a B
Daniel Ursu Balaci – clasa a XII-a B

Dan George Necula – clasa a XII-a C
Teodor Călin – clasa a XII-a A

Vlăduț Adrian Chicoș – clasa a XII-a C

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
premiul „Zigmund Lupu”

Mihail Ilie Mirică – clasa a XII-a E
Alex Daniel Vlad - clasa a XII-a C
Dorinel Ciolan - clasa a XII-a G

Alexandru George Nelu - cls a XII-a D
Robert George Cioaric - cls a XII-a A
Alin Claudiu Fusaru - clasa a XII-a B

MULTIMEDIA
premiul „Sergiu Huzum”

Radu Andrei Bădilaș – clasa a XII-a F

JURNALISM 
premiul „Petrache Dima”

Alexandra Elena Chipăilă cls a XII-a F
JURNALISM 

premiul „Leon Kalustian”
Elena Alexandra Mocanca 

clasa a XII-a F
JURNALISM 

premiul „Teodor Iordănescu”
Bianca Georgiana Vrânceanu 

clasa a XII-a F
ARTE PLASTICE – premiul „Mr. Gh. Pastia”

Paula Denisa Saragea – clasa a XII-a A
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
premiul „Mihail Steriade”

Alin Claudiu Fusaru – clasa a XII-a B
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

premiul „Ion Larian Postolache”
Daria Hazaparu – clasa a XII-a D

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
premiul „Duiliu Zamfirescu”

Beatrice Elena Murgu 
clasa a XII-a F

PROIECTE REPREZENTATIVE –
premiul „I.M. Rașcu”
Andra Mihaela Maftei 

clasa a XII-a A

EDUCAȚIE PERMANENTĂ
Sandra Alexandra Ion 

clasa a XII-a F

Șefele de promoție 2015-2019

Lavinia Ștefana Dragne
clasa a XII-a A

Ana Maria Necula 
clasa a XII-a A
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Rezultatele obţinute de elevii unirişti
la olimpiadele şi concursurile naţionale

în anul şcolar 2018-2019
Premiul I

Ariton Adrian-Nicolae – IX – Olimpiada națională de matematică
Ioanițescu Eduard – V – Mica Olimpiadă de Geografie „Terra”

Premiul al II-lea

Lazăr –Bîra Bogdan – V –  Mica Olimpiadă de Geografie „Terra”

Premiul al III-lea

Balaș Mircea – VIII –  Olimpiada națională de limba și literatura germană

Mențiuni
Balaș Mircea – VIII –  Olimpiada națională de limba latină

Boldeanu Ana-Maria – XI –  Olimpiada națională de limba engleză
Cosor Ioana – XI –  Olimpiada națională de limba franceză

Răcoșanu Diana Maria – X –  Olimpiada națională de limba germană
Ariton Alexandru-Constantin – IX – Olimpiada națională de matematică

Ignat Mara Cristina – XII – Olimpiada națională de psihologie
Săcrieru Ioan Nicolae – XI – Olimpiada națională de economie

Puiu Teodor – X – Olimpiada națională de geografie
Soare Diana-Corina – XI – Olimpiada națională de geografie
Preda David-Ștefan – VIII – Olimpiada națională de geografie
Banciu Alexandra Ioana – IX – Olimpiada națională de  șah

Ion Dragoș Cosmin – XI – Olimpiada națională de  șah

Medalii
Ariton Adrian-Nicolae – IX – Medalie de aur la Olimpiada națională de matematică

Ariton Alexandru-Constantin – IX – Medalie de aur la Olimpiada națională de matematică
Matișan Răzvan-Andrei – XII – Medalie de bronz la Olimpiada națională de matematică

Ariton Alexandru-Constantin – IX – Medalie de bronz la Olimpiada națională de astronomie şi astrofizică

Premii Speciale

Bucă Miruna – X –Premiu Special la Lectura ca abilitate de viață / Nivel III
Florea Theodor Ionuț – X – Premiu Special la Olimpiada națională de limba spaniolă

Amăricăi George Lucian – IX – Premiu Special la Olimpiada națională de chimie
Turcu Dumitru Cătălin – XI – Premiu Special la Olimpiada națională de chimie

Băcioiu Mihnea – XI – Premiu Special la Olimpiada națională Ştiinţele Pământului
Grosu Viviana – XI – Premiu Special la Olimpiada națională Ştiinţele Pământului
Dragne Lavinia-Ștefana – XII – Premiu Special la Olimpiada națională de religie

Popoiu Cătălina – IX – Premiu Special la Olimpiada națională de geografie
Plantos Eduard-Gabriel – X – Premiu Special la Olimpiada națională de geografie

Țecu Elena – X – Premiu Special la Olimpiada națională de geografie
Istrate Ionela-Andreea – XII – Premiu Special la Olimpiada națională de geografie

Drăgan Eduard-Nicolae – VIII – Premiu Special la Olimpiada națională de geografie
Temelie Bogdan-Octavian – XI – Diplomă de onoare la Olimpiada națională de astronomie şi astrofizică

Turcu Cătălin – XI – Premiul de Excelență la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”
Amăricăi George Lucian – IX – Premiul de Excelență la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”
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Concursuri internaționale

Dima Alina-Elena – XII – Premiul I la ACSL - Wayne Hills NJ SUA
Matișan Rareș Ștefan – X – Mențiune la ACSL- Wayne Hills NJ SUA

Iordăchescu Alex – XII – Premiul I la ACSL- etapa continentală
Iorgu Cristian – XII – Premiul I la ACSL- etapa continentală

Ciornei Alexandru – X – Premiul I la ACSL- etapa continentală
Roiniță Alexandru Gabriel – VI – Premiul I la Concursul Internațional 

de Informatică Aplicată „CIP” - secțiunea C++
Gurguiatu Cristian – VI – Premiul I la Concursul Internațional 

de Informatică Aplicată „CIP” - secțiunea C++
Mircea Andra – XII – Premiul al II-lea la Concursul Internațional Prosoft@NT - matematică

Manole George Adrian – XI – Premiul al III-lea la Concursul Internațional 
Prosoft@NT - pagini web

Burlacu Iuliana – IX – Premiul al III-lea la Ziua Europeană a ADN-ului 
acordat de Societatea Europeană de Genetică Umană

Stancu Andreea – VI – Mențiune la Concursul Internațional 
de Informatică Aplicată „CIP” - secțiunea Scratch

Crivăț Adriana – IX – Mențiune la Ziua Europeană a ADN-ului
Mențiune acordată de Societatea Europeană de Genetică Umană

Concursuri naționale
Lalu Maria –  VI – Premiul I la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - Scratch

Roiniță Alexandru Gabriel – VI – Premiul I la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - Ozoboți
Chirilă Gabriela – VI – Premiul I la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - Ozoboți

Dumbravă George – VI – Premiul I la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - Ozoboți
Turcu Cătălin – XI –  Premiul I la CN „Chimia - artă între științe”

Amăricăi George Lucian – XI – Premiul I la CN „Chimia - artă între științe”
Chirilă Elenoire – VI – Premiul al II-lea la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - PowerPoint
Luca Gabriela – VI – Premiul al II-lea la CN „Lumea virtuală în ochii copilului” - PowerPoint

Onicioiu Mirela – XI – Premiul al II-lea la CN „Chimia - artă între științe”
Gherghel Ștefan – VIII – Premiul al II-lea la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”
Udrea Ana-Maria – X – Premiul al II-lea la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”

Năstase Diana – XI – Premiul al III-lea la CN de creație „Augustin Buzura”
Danciu Valentin – VII –  Premiul al III-lea la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”

Răcoșanu Diana Maria – X – Premiul al III-lea la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”
Băcioiu Mihnea – XI – Mențiune la CN de Matematică „Tehnici Matematice”
Turcu Cătălin – XI – Mențiune la CN de Matematică „Tehnici Matematice”

Duca George Theodor – XI – Mențiune la CN de Matematică „Tehnici Matematice”
Gurău Dragoș Sergiu – IX – Mențiune la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”
Duca George Theodor – XI – Mențiune la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”

Roiniţă Alexandru-Gabriel – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Ştefan Ioana-Raluca – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică

Bujoreanu Alexandra – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Panaite Ioan-Cezar – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică

Negulescu Radu-Victor – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Gurguiatu Cristian – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Barbărasă Andrei – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Bataragă Gabriel – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică

Eni Albert – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Păun Liviu-Ştefan – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică

Manea Bogdan-Andrei – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică
Șerban Andrei Mihnea – VI – Mențiune la CN „ISCRATCH” - secțiunea Robotică

Lalu Maria – VI – Mențiune la Concursul Internațional 
de Informatică Aplicată „CIP” - secțiunea Scratch

Onicioiu Mirela – XI – Mențiune la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”
Ghimpu Monica – XI – Mențiune la Concursul de chimie „Magda Petroveanu”

Echipa de majorete – Premiul I la ONSS, campioană națională
Echipa de volei fete – Mențiune la ONSS

Echipa de fotbal – Mențiune la ONSS



106 REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

PREMII  CNU

prof. Maria ZGĂBÂRDICI

O pagină de jurnal... 
de pe un alt front

Rezultatele obținute de elevii uniriști
la concursurile naționale de matematică 

Concurs „Speranțe”
Comănești - aprilie 2019 

Neagu Andrei, clasa a VII-a – premiul III
Dumitru Adriana, clasa a VI-a – mențiune
Taranciuc Tudor, clasa a VI-a – mențiune
Gurguiatu Cristian, clasa a VI-a – mențiune
Năstase Darian, clasa a VI-a – mențiune  
Ignat Tudor, clasa a VII-a – mențiune
Muraru Mihai, clasa a VII-a – mențiune

Concurs „C. Calude”
Galați - noiembrie 2019

Zarzu Alexandru Dănuț, clasa a V-a – mențiune
Taranciuc Daria Ioana, clasa a V-a – mențiune
Herciu Mihnea, clasa a VI-a – mențiune
Cotârlan Paul, clasa a VI-a – mențiune

Anul acesta școlar am ales să fiu profesor într-
o altă lume: o școală privată dintr-un oraș de la Marea
Neagră din Turcia. De ce? Am primit această întrebare
de la foarte mulți oameni din jurul meu-colegi, rude,
prieteni, cunoștințe. Răspunsul meu a fost cam rigid:
„Ca să nu mă întreb mai târziu cum ar fi fost dacă ac-
ceptam.” Știu, este un răspuns considerat de mulți pue-
ril, dar când primești mai multe oferte te întrebi dacă
nu este un semnal că poate trebuie să mergi în acea
direcție, adevărat e... o direcție foarte diferită pentru
mine, din multe perspective, cea mai clară fiind schim-
barea materiei predate.

Prima nedumerire a fost de ce am acceptat să
plec într-o țară care nu este „la modă” acum pentru cei
care se hotărăsc să-și părăsească țara natală. Economia
și politica nu sunt simple într-o țară care trăiește cu
nostalgia că a fost cândva o putere mondială. Viața
este la fel ca în România, cu inflație, cu birocrație, cu
oameni care te ajută până încep să te considere unul
de-al lor. Cultul musafirului are o tradiție îndelungată
în Turcia, existând și o componentă religioasă de a-l
ajuta pe cel care este străin (de exemplu, așa au apărut
hanurile). Despre aspectele sociale ale experienței
mele turcești voi povesti altă dată.

Am ales o școală privată care are toate nivelu-
rile de educație, de la grădiniță la liceu. La interviul

de angajare, patronul școlii m-a întrebat la ce nivel aș
prefera să predau și am răspuns „liceu”. De obicei,
profesorii de engleză străini sunt angajați pentru Spea-
king, capitol la care profesorii de engleză turci sunt
foarte deficitari, dar eu țin cursurile normal: Vocabu-
lary, Reading, Grammar, Use of English, Writing,
Speaking. La început, am simțit puțină presiune pusă
pe mine, pentru că mi-au dat cele mai bune clase de a
9-a, a 10 -a și a 11-a și pentru că mi-au analizat lecțiile
zilnic, lucru foarte ușor de făcut, deoarece în fiecare
sală de curs există cameră de luat vederi.

Voi face o prezentare sintetică a școlii și a sis-
temului de educație, evidențiind atât aspectele pozi-
tive, cât și cele negative.

Clasele nu au mai mult de 20 de elevi, organi-
zate în funcție de performanțele școlare, ceea ce este
bine pentru că elevii dintr-o clasă ating cam aceleași
performanțe școlare, ajutând profesorul în organizarea
demersului didactic. Elevii sunt „crescuți” în stil com-
petitiv. Din păcate, sunt focusați exclusiv pe obținerea
unor rezultate bune la examene, învață mecanic, ba-
zându-se pe memoria de scurtă durată și pe „știința”
rezolvării grilelor. Au multe culegeri cu teste pe care
le cumpără de la școală. Anul acesta a fost primul an
în care Ministerul Educației turc a pilotat aplicarea
unor teste standard la gimnaziu la diferite materii. Co-

Concurs „Lumina Math”
decembrie 2019 

Taranciuc Daria Ioana, clasa a V-a – premiul III
Șurubaru Mihai, clasa a V-a – mențiune
Zarzu Alexandru Dănuț, clasa a V-a – mențiune
Chirițoiu Daria Elena, clasa a VI-a – mențiune
Manea Bogdan, clasa a VII-a – mențiune
Neagu Andrei, clasa a VII-a – mențiune
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piii sunt obosiți pentru că dorm puțin, petrecând seara
multe ore la calculator sau pe telefon, la care se adaugă
și stilul de viață al familiei turcești, ce înseamnă, de
exemplu, că pe la 20.00 abia începe seara cu cina etc.,
ora de culcare fiind, de obicei, 24.00 sau chiar mai târ-
ziu. Emoțional, sunt fragili ca adolescenții de peste tot
din lume. Au consilieri școlari cu care comunică în
mod constant, fiind obișnuiți să își exprime frământă-
rile și problemele pe care le au cu părinții, colegii,
prietenii, profesorii etc. Până pe la clasa a zecea sunt
foarte dornici de afecțiune, sunt empatici și deschiși
spre comunicarea cu profesorii. Evident că, fiind o
școală particulară, de multe ori se merge pe principiul
„Elevul nostru, stăpânul nostru”, ceea ce dăunează
atât performanței școlare, cât și evoluției psiho-com-
portamentale a elevilor de toate vârstele. Elevii provin
din familii cu o bună situație financiară și unii dintre
ei au atitudinea specifică acestei categorii sociale. Am
fost aproape șocată când am auzit primul „Istemiyo-
rum” (nu vreau) - mai erau cinci minute până la pauză
- rostit de un elev pe care l-am rugat să mai rezolve un
exercițiu din manual. Răspunsul meu imediat a fost
„You don’t do what you want to do, you do what you
have to do.” (Nu faci ceea ce vrei tu să faci, faci ceea
ce trebuie să faci). Reacția mea calmă, dar dură, a fost
urmată de negocierea și stabilirea unor reguli care tre-
buie respectate în timpul orelor de engleză. Elevii din
acea clasă au fost uimiți de reacția mea pentru că a fost
atipică - răspunsul pe care îl primesc, de obicei, de la
profesori este diferit. Au învățat cuvintele mele și spun
acum în glumă: „Remember what Maria teacher
said!”

Ziua de școală începe la 8.55 și se încheie la
17.00. Cei mai mulți elevi și numeroși profesori vin la
ore cu microbuzele și autobuzele puse la dispoziție de
școală. Primul lucru pe care îl fac elevii când intră în
școală este să își lase telefonul mobil în dulapurile spe-
cial amenajate pe coridorul principal de la parterul clă-
dirii. Fiecare are o cutiuță cu numele lui. Dulapurile
stau încuiate. Dacă un elev dorește să își sune părinții
în pauză, merge la recepționera școlii, care deschide
dulapul cu telefoane etc. Evident că unii elevi mari în-
cearcă să păcălească sistemul. Pedeapsa este destul de
dură: pentru trei luni telefonul rămâne la școală, așa
că abaterile sunt relativ rare, deoarece nu mulți elevi
își permit să aibă două telefoane. În fiecare clasă, sunt
dulapuri destul de încăpătoare unde elevii lasă cărțile,
caietele etc. de care nu au nevoie acasă pentru temele
de a doua zi. Ca în orice școală din Turcia, luni
dimineață și vineri la încheierea programului, toți ele-
vii și profesorii se adună în curtea școlii – exceptând
zilele extrem de friguroase- și cântă imnul țării. La în-
ceput mi s-a părut „comunist” momentul, dar apoi m-
am gândit că poate nu este atât de rău că au cultul
imnului național și al steagului, care cimentează sen-
timentul apartenenței la o națiune. De asemenea, unul
dintre directorii școlii (există un director pentru școala
primară și gimnazială și unul pentru liceu) prezintă
lunea evenimentele extrașcolare care vor avea loc în
acea săptămână, precum și performanțele elevilor
școlii (rezultate la concursuri școlare, proiecte etc.)

O oră de curs durează 40 de minute, iar pauza
are zece minute. La prânz, există o pauză de 50 de mi-
nute pentru masa servită de toată lumea (elevi, profe-
sori, personal auxiliar) la cantina școlii. În fiecare clasă
există o tablă tabletă, un fel de smart board, conectată,
evident, mereu la internet, și o tablă obișnuită pe care
se scrie cu markere puse la dispoziție de școală. Cam
o dată la două săptămâni elevii au o ieșire care durează
fie de dimineață până la prânz (dacă este, de exemplu,
micul-dejun luat la un restaurant de elevii unei clase),
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sau de la prânz până la finalul programului (dacă este
vorba despre vizionarea unui film la mall sau vizitarea
unui muzeu/parc de distracție etc.). De asemenea, în
fiecare semestru se organizează câte o excursie într-
un oraș foarte mare și alte activități obișnuite în orice
școală, o atenție deosebită fiind acordată evenimente-
lor importante din istoria națională recentă. 

Trebuie menționat și că elevii au un fel de uni-
formă, formată din pantaloni/ blugi negri și tricou
polo/ bluză/hanorac vișiniu cu guler negru/ albastru cu
negru (elevii de gimnaziu au culoare mai deschisă pen-
tru diferențiere). Normal că liceenii se mai revoltă și
„uită” acasă uneori tricoul, asumându-și o scurtă mus-
trare din partea directorului școlii. De asemenea, toți
elevii au același costum pentru orele de educație fizică
și sport. Profesorii pot veni îmbrăcați cum doresc, ex-
ceptând blue jeans, admisibili doar în vacanță, când
elevii nu sunt la școală sau la activitățile desfășurate
sâmbăta.

Anul școlar a început pe 1 septembrie, având
înainte o săptămână de acomodare cu școala. A fost o
săptămână de vacanță la mijlocul lui noiembrie.
Vacanța inter-semestrială este în ianuarie, două săptă-
mâni. Semestrul al doilea se încheie pe 15 iunie. Au și
ei zile libere cum ar fi sărbătoarea națională sau 1 Mai.

Sistemul de evaluare curentă este diferit. Ma-
joritatea testelor sunt grilă. În fiecare semestru au două
teste importante la fiecare materie, teste numite de ei
„examene”. Pe parcursul semestrului profesorul poate
da și alte teste pentru a-i antrena pe elevi. Cu două săp-
tămâni înainte de aceste examene au simulări. Cum au
între 9-11 examene, perioada examenelor este de două
săptămâni. Elevii primesc, cam cu o lună înainte, pro-
gramarea acestora. Toți elevii din școală dau examenul
la aceeași oră (a fost preferată ora a doua) - pentru că
toți elevii de la același nivel și profil au același su-
biecte, iar profesorul care are oră atunci la acea clasă
îi supraveghează. Profesorii de specialitate intră în fie-
care clasă și răspund elevilor dacă au întrebări legate
de conținutul examenului. Nu există cataloage, ci un
sistem on-line, unde profesorii intră cu o parolă și trec
rezultatele elevilor. Fiecare elev primește personal re-
zultatele examenelor pe un fel de foaie matricolă. Nu
se comunică public, nu se afișează nicăieri. Interesant
este că pe această foaie cu rezultate este trecut și locul
pe care se află elevul în ierarhia pe nivel de studiu.

După examene, se organizează ședințe cu
părinții. Fiecare părinte are posibilitatea să vorbească
individual cu fiecare profesor. De asemenea, el
primește foaia cu situația școlară a copilului. Părinții
sunt ca peste tot în lume... unii acordă mai multă
atenție școlii, alții mai puțină.

Ulterior, se organizează întâlniri ale profesori-
lor clasei. Se discută despre toți elevii clasei respective
(performanța academică, comportament, probleme so-
ciale etc.). Se întocmește o fișă a fiecărui elev în care
sunt trecute și măsuri concrete de ameliorare a nive-
lului de performanță, a comportamentului etc.

Știm că nu există sistem de învățământ perfect.
Acesta în care lucrez eu acum este mai degrabă clasic,
dar utilizează mijloace actuale și acordă o importanță

deosebită elevului ca individ uman, nu doar ca bene-
ficiar al livrării unor informații, al formării unor de-
prinderi etc.

Mărturisesc că am avut nevoie de câteva săp-
tămâni până am acceptat mental programul de opt ore.
Nici sistemul de evaluare nu mi-a fost clar la început,
dar am înțeles filosofia evaluării de aici și acum totul
este simplu pentru mine. Provocarea predării unui
obiect nou într-o țară cu o limbă aproape necunoscută
o consider ca un Refresh profesional pe care poate că
este necesar să ni-l dăm din când în când ca să ieșim
din inerția cotidianului profesional. Nu este comod,
dar realitatea este că petrec mai puțin timp acasă cu
pregătirea lecțiilor decât o făceam în România. Faptul
că stau la școală opt ore are acest aspect pozitiv. Îmi
oferă răgazul necesar pregătirii orelor următoare.

Ceea ce îmi lipsește cel mai mult la școală sunt
conversațiile extrem de inteligente cu elevii uniriști de
la fostele mele clase. Și aici sunt elevi deștepti, dar,
din păcate, pentru mulți engleza conversațională nu
este accesibilă, iar învățarea este un proces complex.
Știm că limba turcă este o limbă altaică, deci este un
sistem foarte diferit de cel al limbilor indo-europene.
De aici vine și dificultatea învățării limbii engleze, la
care se adaugă faptul că toate examenele sunt teste
grile, concentrate pe gramatică și pe ceva vocabular,
elevii fiind buni la rezolvarea mecanică a acestor
exerciții, fără a înțelege în fapt aspectele lingvistice.
Au și mult exercițiu de Listening (ascultare), dar sunt
deficitari la Writing (scris) și Speaking (vorbit).

Pentru că suntem opt profesori de limba en-
gleză și doi profesori de limba germană, avem o sală
a noastră, unde ținem cărțile și alte materiale didactice,
dar suntem oarecum separați de ceilalți profesori, care
sunt „împrăștiați” prin școală în trei cancelarii:
grădiniță și primară, gimnaziu și liceu. De aceea,
uneori îmi lipsesc și momentele pline de umor și ironie
din cancelaria uniristă. Cu siguranță, duc dorul
ședințelor, deoarece aici sunt mai serioase, fiind, de
obicei, doar comunicări unilaterale dinspre directori
către profesori care nu prea îndrăznesc/nu vor să-și
facă auzite opiniile la aceste ședințe, ceea ce le trans-
formă, uneori, în niște întâlniri cam plictisitoare. Pen-
tru mine, sunt utile, pentru că fac exerciții de ascultare
și înțelegere a limbii turce.

Au trecut trei luni și jumătate de când am intrat
brusc într-o altă lume, despre care îmi formasem o
vagă impresie în ultimii doi ani. Dar ca om care respiră
limba română la fiecare deschidere de gură, pot spune
că a fost dificil să mă obișnuiesc să vorbesc limba mea
nativă doar la telefon cu familia, prietenii, colegii și
foștii mei elevi sau să scriu rar câteva cuvinte pe rețele
de socializare. Limbile engleză și, mai nou, turcă au
luat locul ei, ceea ce a fost la început chiar ciudat pen-
tru mine. Acum îmi pare ceva normal, dar nostalgia
vorbitului în română nu dispare nicio clipă, chiar dacă
ascult zilnic radioul meu preferat din România, fac re-
busuri și citesc cărți în limba română.

Despre viața cotidiană, socială, culturală din
orașul în care locuiesc acum voi scrie cu o proximă
ocazie.
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Concursul de traducere poetică
“Irina Mavrodin”

Preliminarii autumnale

Văzduh mat
copaci unduioși 
frunze coborânde,
duc pământul pe urmele morții.
Păsările se ascund,
se regăsesc
pentru a se prețui mai mult.
Toamnă, timp de finețe, 
lumea umilă,
își regăsește înțelepciunea.
Râul râvnește la mare,
marea la Ocean,
timpul își deplânge trecutul, 
iar pajiștile, florile uscate.
Amor amar, lacrimi de fericire,
fiecare îl iubește pe celălalt... acasă.

PREMIUL I

Traducere de Elena MOCANCA
Colegiul Naţional „Unirea” Focşani 

Ediţia a III-a a Concursului de traducere poetică „Irina
Mavrodin” a fost dedicată memoriei unui tânăr poet francez, Matiah

Eckhard. Născut la Monpellier în 1995, Matiah îşi demonstrează devreme talentul ar-
tistic în poezie şi în muzică. În calitate de pianist şi compozitor susţine  numeroase concerte

până în 2014, an în care se stinge fulgerător. Textele propuse spre traducere sunt extrase din volumul
de poezii „Lointains chants sacrés d’où je suis né”, publicat postum la editura Euromedia. Nu ştim

în ce măsura  istoria literară  îl va valida pe tânărul poet, dispărut prematur. Totuşi, fulguraţiile
sale poetice ne amintesc de  Rimbaud şi trebuie citite „littéralement et dans tous les sens”.

În tălmăcirea liceenilor aspiranţi la titlul „traducteurs en herbe” se pare că
această exigenţă a fost respectată.

prof. Claudia Lepădatu

Preliminarii de toamnă

Cer lactat
copaci aplecați
frunze cad
Poartă solul în căutare de moarte.
Păsări se ascund
se regăsesc
spre a se prețui mai bine.
Toamnă, timp delicat, 
lumea cu capul plecat
își regăsește-nțelepciunea.
Râul visează marea,
marea Oceanul,
timpu-și tânjește trecutul,
pășunile, florile lor ofilite.
Dragoste sfâșietoare, lacrimi de fericire,
Fiecare-l iubește pe celălalt la el.

Traducere de ION ROŞIORU, 
traducător şi scriitor, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
preşedintele juriului de concurs
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Cântec de iarnă

Frageda lumină
face culorile să se unduiască
peste vârfurile copacilor
O rază străpunge norii limpezi,
această rază explodează
ca un fulger
ea surprinde.
Inima mea e aninată de această rază.
Ea oxigenează, ea oferă
însuflețire concepției mele.
Raza explodează, dar lumina este dulce,
atât de dulce, un șuvoi de viață ia naștere din această rază,
ea devine artera sufletului meu
ea mă reîncarcă, mă amplifică, mă definește.
Mă simt copleșit,
copleșit de aceste oglindiri care îmi gâdilă
chipul ca o adiere.
O dulce crăpătură din nori,
cântec de iarnă, fă să se unduiască
ce aveam, din oboseală, împietrit.

PREMIUL I

Traducere de Elena MOCANCA
Colegiul Naţional „Unirea” Focşani 

Imn de iarnă

Proaspătă lumină,
fă să tremure culorile
pe crestele copacilor.
O rază străpunge norii limpezi,
explodează, îmbată
ca un fulger
surprinde.
Inima mea-i atârnată de raza aceasta.
Oxigenează, dă
avânt viziunii mele
Ea explodează, însă lumina-i e blândă, 
atât de blândă, emanând un flux vital,
devine artera spiritului meu,
mă reîncarcă, mă amplifică, mă împlinește.
Mă simt 
plin de aceste reflexe care îmi gâdilă 
fața, aidoma unui zefir.
O! Blândă străpungere a norilor,
imnuri de iarnă, să freamăte din nou unduitor
ceea ce pietrificasem, vlăguit.

Traducere de ION ROŞIORU, traducător şi scriitor,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

preşedintele juriului de concurs
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prof. Lidia DUMBRAVĂ

Students/Parents Exchange Project 
În perioada aprilie-iunie 2019, Colegiul Na-

tional Unirea a derulat o nouă etapă din proiectul edu-
caţional internaţional bilateral BRIDGES ACROSS
CULTURES, în parteneriat cu Şcoala Baruthane din
oraşul Samsun, Turcia, care a început în anul școlar
trecut. Proiectul a fost posibil prin autofinanțare și cu
sprijinul autorităților locale, al părinților și al unor
sponsori. Inițiatorii proiectului apreciază efortul spon-
sorilor și al părinților pentru că au înțeles impactul so-
cial, cultural și educațional al unui astfel de proiect
atipic, inovator, marca CNU, care ar putea să inspire
și alte școli din oraș și din județ.

Este vorba despre un schimb intercultural rea-
lizat prin implicarea directă a părinților și a elevilor
Students/Parents Exchange Project. Astfel, șapte fa-
milii din Focșani și șapte familii din Samsun „au ex-
perimentat” pentru o săptămână viața cotidiană a
familiei partenere. Unicitatea acestui proiect la nivel
județean și poate chiar național constă tocmai în crea-
rea unor legături strânse, nemijlocite, între oameni
care provin din culturi diferite, care au obiceiuri, limbi,
religii ce par a crea niște bariere insurmontabile.

Cei doi inițiatori ai proiectului, directorul
Școlii Baruthane, Süleyman Çiftli, și profesoara de la
C.N. „Unirea”, Maria Zgăbârdici, au organizat un alt
fel de proiect care să nu fie încorsetat în rigorile unor
proiecte școlare internaționale „tradiționale” și au lăsat
libertatea părinților și elevilor să gândească și să tră-
iască o săptămână într-o lume nouă, care merită să fie
descoperită.

În aprilie, în Turcia, și în iunie, în România, 30
de oameni au demonstrat că, dacă există dorință de co-
municare și de înțelegere a unei lumi diferite de a lor,
totul este posibil. Programul celor șapte zile a fost con-
ceput astfel încât copiii și părinții să petreacă timp la
școală, acasă, la diferite activități, să viziteze orașul,
județul, țara. În aprilie 2019, în Turcia, au participat la
activități la școala Baruthane, au vizitat orașele Sam-
sun, Amasya și Ordu.

În iunie 2019, oaspeții turci au avut ocazia să
vadă cum se desfășoară orele la C.N. „Unirea”, în
clasă și în laboratoare (fizică, chimie, informatică-
roboți), au vizitat orașele Focșani (Teatrul, Muzeul
Unirii), Panciu, Brașov (Biserica Neagră, Piața Sfatu-
lui), Sinaia (Castelul Peleș), București (Casa lui fos-
tului președinte Nicolae Ceaușescu, Centrul Vechi,
bustul lui Mustafa Kemal Atatürk, Ateneul Român,
Țiriac Auto Collection), mausoleele de la Mărășești și
Mărăști. Au fost primiți de autoritățile locale și
județene din Focșani, Panciu, Vulturu, Mărăști.

Grupul român, format din următoarele familii,
a găzduit familiile din Samsun: (mamă-fiică): Narcisa
și Sofia Cherciu - Sıdıka și Dilge Yülce, Dora și Ale-
xandra Ciobotaru - Arzu și Zeynep Saatoğlu și Loretta
și Diana Popescu - Demet și Őykü Yıldırım; (mamă-
fiu), Lidia și George Dumbravă - Nezaket și Yiğit Efe
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Kӧse, Oana și Rareș Mircea - Fisun și
Egemen Uçar - Daniela și Radu Negu-
lescu - Mürvet și Miraç Keçe; (mamă-
tată-fiică/fiice) Simona, Dan și Iasmina
Simion - Nevriye, Hakan, Ceyda și
Gülce Niș. Profesorul coordonator al
grupului român a fost profesoara Maria
Zgăbârdici. Oaspeții turci au fost
coordonați de directoarea adjunctă a
Școlii Baruthane, Nevriye Niș, și de pro-
fesorul de limba engleză, Sedat Arpacı. 

Iată câteva dintre impresiile ele-
vilor și părinților uniriști implicați în
acest proiect:

„O frază celebră dintr-un film nu
mai puțin celebru spune: <Acesta este
începutul unei frumoase prietenii>...
cred că este exact esența acestui pro-
iect.” (Narcisa Cherciu, mama elevei
Sofia Cherciu, clasa a V-a)

„Când încerc să mă gândesc la programul-fe-
nomen “Bridges across cultures”, îmi vine în minte
doar formula <once in a lifetime>”. (Dora Ciobotaru,
mama elevei Alexandra Ciobotaru, clasa a VII-a)

„De-a lungul carierei mele didactice, am par-
ticipat la multe tipuri de proiecte educaționale
internaționale, dar niciunul nu a avut un asemenea
impact asupra mea, din punct de vedere emoțional și
cultural.” (Lidia Dumbravă, mama elevului George
Dumbravă, clasa a VI-a)

„Teama de nou îmbinată cu dorința
cunoașterii de obiceiuri și tradiții autentice au dus la
trăirea unor momente unice, la legarea unei prietenii
sincere pornite de la zero.” (Oana Mircea, mama ele-
vului Rareș Mircea, clasa a VI-a)

„Pentru mine, această experiență, deși m-a
scos un pic din zona de confort, a fost mai mult decât
o provocare. Am descoperit oameni minunați deschiși,
prietenoși, care s-au bucurat de fiecare clipă petrecută
împreună cu noi.” (Daniela Negulescu, mama elevului
Radu Negulescu, clasa a VI-a)

„Știu că am pornit cu stângul, că nu doream
să merg, dar datorită doamnei diriginte am intrat în
această “poveste” pe care nu am cum să o uit, va face
parte din viața mea, cu bune, cu rele.” (Loretta Po-
pescu, mama elevei Diana Popescu, clasa a VII-a)

„Proiectul este demn de toată lauda, având în
vedere că elevii de azi au nevoie de metode care se ba-
zează pe participare interactivă, socială, pe experi-
mentarea de situații, dar și pe posibilitatea de a
valorifica cele învățate la școală în viața de zi cu zi.”
(Simona Simion, mama elevei Iasmina Simion, clasa
a V-a)

„Proiectul și-a atins scopul pentru ambele țări,
prin adoptarea unor noi măsuri educaționale,
îmbunătățind sistemele de învățământ sub aspect ideo-
logic ale ambelor școli, dând o nouă abordare
educațională, atât parinților cât și cadrelor didactice,
dar mai ales o nouă viziune elevilor, asupra
modalității de colaborare dintre două țări atât de di-
ferite în aparență, însă atât de asemănătoare în
esență.” (Dan Simion, tatăl elevei Iasmina Simion,

clasa a V-a)
Eleva Alexandra Ciobotaru din clasa a VII-a

spune: „Ultima săptămână de școală din clasa a VII-
a a fost ca un premiu neașteptat pe care profesorii și
părinții mei mi l-au oferit. Am găzduit la mine acasă
pe Zeynep și pe mama ei, Arzu, și ne-am bucurat îm-
preună de partea a doua a experienței proiectului.
Teșekkür ederim!”

Colaborarea dintre cele două școli a continuat
la începutul vacanței de vară cu invitarea a 17 elevi de
la CNU la proiectul internațional coordonat de Școala
Baruthane <Live The Language In Nature> o tabără
internațională de limbă engleză la care au participat
elevi din Italia, Cehia, Turcia și România. Elevii
uniriști au fost însoțiți de domnii profesori Angela
Sîrbu și Adrian Canae. Grupul unirist a fost completat
de doamna profesoară Maria Zgăbârdici care a fost
profesor invitat în tabără, alături de alți profesori.

În prezent, legătura dintre cele două școli este
și mai puternică prin derularea unui proiect Erasmus
+ <Fortune in the garbage> la care participă cinci
țări: Turcia, Spania, România, Ungaria și Italia. De
asemenea, PODURILE PESTE CULTURI dintre cele
două școli au creat premisele necesare înfrățirii dintre
orașele Focșani și Ilkadım, Samsun.

Coordonatorul proiectului, profesor Maria
Zgăbârdici spune: „În ultimii doi ani, am investit mult
timp, energie, sentimente, bani etc. în parteneriatul
internațional bilateral <Poduri peste culturi>, în fie-
care etapă a desfășurării lui, dar, cu siguranță, ceea
ce mi-a plăcut cel mai mult a fost proiectul <Exchange
students-parents> desfășurat în perioada aprilie iunie
2019. Am ajutat la formarea prieteniei dintre familiile
unor elevi uniriști și ale unor elevi de la Școala Ba-
ruthane, prietenie care părea imposibilă, date fiind
atât de multe diferențe care existau între ele (distanța,
religia, mentalitatea, obiceiurile culinare etc.). Ele au
fost topite de dorința celor implicați în proiect de a
relaționa și a de cunoaște, poate chiar de a înțelege o
lume necunoscută, străină.”

A fost un proiect îndrăzneț, dificil și complex,
dar care a creat multe amintiri dragi tuturor celor care
au participat.
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Cluj Napoca și Iașiul sunt orașele cele mai im-
portante din zona Transilvaniei, respectiv a Moldovei,
ale căror istorie nu se oprește din atragerea turiștilor
din toate colțurile lumii, dornici să descopere Româ-
nia. Oriunde te-ai afla în aceste orașe, este imposibil
să nu găsești un muzeu, o expoziție de artă, o clădire
istorică, un concert sau o piesă de teatru. Cele două
orașe sunt importante centre universitare care concu-
rează pentru locul de cel mai bun cu alte orașe din țară,
cum ar fi București sau Brașov, dar și mai interesant,
o mare parte din populația acestor orașe este formată
din studenți. Ce are Clujul de oferit pentru un student
față de alte orașe? Dar Iașiul? Asta am încercat noi,
membrii clubului STC să aflăm, clubul de care proba-
bil ați mai auzit în ultimii ani datorită activităților sale,
scopul principal al membrilor fiind să afle cât mai
multe despre orice domeniu de activitate, atât științific
cât și tehnologic sau artistic, așa cum spune și denu-
mirea lui. Deși noi, membrii acestuia, elevii clasei a
XII-a B, ne vom retrage anul acesta datorită plecării
în centrele universitare, vom lăsa locul altor generații
avide de cunoaștere, ce doresc să se descopere pe ei
înșiși. 

Odată ce am ajuns la Cluj, prima oprire a con-
stat într-o vizită programată din timp la Universitatea
Babeș-Bolyai, în care ne-au fost prezentate facultățile
universității de către un absolvent. Acesta ne-a oferit
informații atât despre universitate, despre experiența
educațională, proiectele în care putem să ne implicăm
pentru a ne construi un drum cât mai bine pavat către
cariera la care fiecare dintre noi visează, cât și despre
oamenii pe care i-am putea întâlni în tot acest proces
și care ne-ar putea inspira. Am fost îndemnați să ne
implicăm cât mai mult în societate și să schimbăm lu-
cruri în bine, asta și pentru că schimbarea începe din
momentul în care tu începi să te implici, nu trebuie să
aștepți ca alții să facă acest lucru. Imediat după înche-
ierea vizitei la universitate, am fost conduși către Mu-
zeul de Mineralogie, iar apoi către Muzeul de Istorie,
ambele aflându-se în incinta universității. Am văzut
că aici sunt mulți oameni pasionați de ceea ce fac, care
sunt dornici să împărtășească cu ceilalți cunoștințele
lor pentru că merg pe principiul conform căreia dacă
o lumânare aprinde altă lumânare, aceasta nu își va
pierde strălucirea, ba din contra, va crea mai multă lu-
mină.

La Iași am avut parte de prezentarea impeca-
bilă a Universității Alexandru Ioan Cuza. Sfaturile pe
care le-am primit de aici în legătură cu alegerea viito-

prof. Lidia DUMBRAVĂ și Elena PREDA

Clubul STC: Știință. Tehnologie. Cultură
În căutarea vieții de student 
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rului loc de studiu au venit energic, dar într-un mod
deloc sufocant. Și Universitatea din Iași are muzeul ei,
demonstrând că încurajează cercetarea și descoperirea
multor lucruri noi de către studenții săi. Am fost
impresionați de atitudinea profesională a persoanei
care ne-a făcut turul, deoarece momentele de subiec-
tivitate legate de prezentarea universității au fost doar
în clipele necesare, fiind lăsați să ne creăm propria opi-
nie asupra celor auzite. De asemenea, la nivel estetic,
universitatea impresionează prin frumusețea Sălii
Pașilor Pierduți, un întreg hol ce creează o atmosferă
specială prin zgomotul pașilor auziți, unde e imposibil
să nu zăbovești pentru a admira picturile lui Sabin
Bălașa.

Ne-am continuat planul de a descoperi Clujul
prin vizitarea Muzeului de Artă ale cărui încăperi adă-
postesc picturi celebre ale multor pictori români, dar
și europeni. Pe lângă colecția permanentă a muzeului,
sunt și expoziții de artă ale tinerilor pictori și fotografi,
care nu trebuie ratate. Sunt organizate programe edu-
cative şi culturale destinate înţelegerii şi aprecierii ar-
telor vizuale. În Iași, Muzeul de Artă se întâlnește în
clădirea emblematică a acestui oraș, adică Palatul Cul-
turii, fiind foarte asemănător ca structură cu cel de la
Cluj.

Locuitorii acestor orașe sunt norocoși să aibă
spații recreative care oferă un ambient relaxant unde,
în același timp, poți afla multe informații. În Cluj,
acesta este Grădina Botanică Alexandru Borza, iar în
Iași Grădina Botanică Anastasie Fătu, cea mai mare
din țară. Ambele dispun și de sectoare special amena-
jate pentru oamenii cu deficiențe de vedere, ca aceștia
să se poată bucura de diversitatea lumii vii prin inter-
mediul celorlalte simțuri. Este îmbucurător faptul că
aceste spații sunt gândite pentru nevoile întregii

comunități. O altă atracție turistică științifică deschisă
publicului larg este Vivariul din Cluj, însă acesta are
mai mult o funcție didactică, acoperind necesitățile de
învățare practică ale studenților. Animalele vii au parte
de îngrijire permanentă și de condiții asemănătoare cu
cele din mediul lor natural. Aici, publicul învață cât de
importantă e ocrotirea naturii, interacționând cu ani-
malele. Partea tehnică a științei își face apariția în Iași,
tot în Palatul Culturii, prin intermediul muzeului
Ștefan Procopiu ce reunește obiecte care ilustrează
momente importante în evoluția diverselor domenii
ale tehnicii. 
Pe lângă numeroasele muzee dedicate științei și artei,
atât Iașiul cât și Clujul adăpostesc locașuri de cult im-
punătoare, cum ar fi Biserica Romano-Catolică Sfân-
tul Mihail, un monument reprezentativ pentru
arhitectura gotică, dar și Catedrala Ortodoxă, ambele
regăsindu-se în Cluj. În schimb, Iașiul găzduiește cel
mai mare pelerinaj din țară închinat Sfintei Cuvioase
Parascheva. 
Ambele orașe au un nivel înalt de cultură, dar pentru
a completa întregul peisaj, natura este prezentă în par-
cul Cetățuia, un loc reprezentativ din Cluj, care oferă
o vedere a întregului oraș, dar și în parcul Copou din
Iași, cu atmosfera lui romantică completată de Teiul
lui Eminescu, care te îndeamnă să contemplezi și să
te liniștești, evadând pentru o clipă din agitația zilnică. 

Întorcându-ne din aceste excursii tematice și
analizând tot ce am văzut și am auzit, am descoperit
că viața de student nu poate fi plictisitoare. Aceste
două orașe reprezintă sentimente pe care doar cei ce
locuiesc acolo le pot trăi cu adevărat, deoarece fiecare
loc e o amintire ce provoacă emoție. Noi, membrii clu-
bului S.T.C., sub atenta îndrumare a doamnei diriginte,
profesor Lidia Dumbravă, am înțeles acest lucru și toc-
mai de aceea am ales să străbatem drumuri lungi: pen-
tru a descoperi ce ascund ele nu numai în clădiri, dar
și în oameni. Am devenit convinși că drumurile către
ele merită să fie străbătute și chiar să devină și acasă.
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Redacția CNU - HUB
Laboratorul de creativitate și inovație
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Gala Uniriștilor ALL TIMES 2019 a avut ca
scop, printre multe alte întâmplări frumoase, și pe
acela de a crea bazele inițierii și finanțării unor pro-
iecte educaționale pentru elevii de astăzi și de mâine,
toate sub deviza “Uniriști pentru Unirea”. Apelul nos-
tru nu a rămas fără ecouri și, în luna decembrie, în ca-
drul domeniului “Excelență în educație” a fost
inaugurat “Laboratorul de creativitate și inovație”.
Prima întâlnire și lansarea de proiect a avut loc joi 19
decembrie 2019, invitați fiind oameni de afaceri, spon-
sorii și toți cei ce vor dori să cunoască această
inițiativă specială.

Susținătorii acestui proiect sunt domnii Viorel
Stan și Ionuț Stan, tineri antreprenori de succes, ori-
ginari din Focșani, managerii companiei Viva Credit.
Alegerea nu este una întâmplătoare, Colegiul Național
“Unirea” fiind o instituție de învățământ reprezenta-
tivă și cu tradiție în domeniul IT&C, domnul Viorel
Stan fiind chiar absolvent unirist. Implicarea finan-
ciară a acestora este continuarea unor acțiuni de sprijin
pentru educație pe care le practică an de an, nu numai
în liceul lor de suflet, dar și pentru susținerea
performanței în olimpiada InfoEducație care are loc la
Gălăciuc-Tulnici, precum și în alte proiecte adresate
școlarilor (burse de studiu și premii pentru
performanță). Amintim și proiectul generos de reabi-
litare și dotare a școlii din Livezile, Vizantea-Livezi.
Proiectul își propune valorificarea aptitudinilor crea-
tive ale elevilor Colegiului Național  “Unirea”, stimu-
larea inovației și a spiritului antreprenorial al tinerilor
învățăcei, conduși de profesorii lor pasionați. 

Vor fi șase secțiuni care se adresează domenii-
lor de succes bine reprezentate în CNU: Programare
și roboți; BrickBot – robotică de performanță; Mate-
matică aplicată; Informatică; Design și poezie; Antre-
prenoriat.

Proiectul va consta în sesiuni săptămânale de
pregătire, conferințe lunare cu oameni de succes din
lumea afacerilor și IT. Întâlnirile practice vor fi con-
duse de profesori ai colegiului și vor avea ca ținte dez-
voltarea competențelor manageriale, tehnice, practice
pentru aproximativ 80 de elevi dintre cei mai buni și
mai interesați. Una din țintele speciale cerute este pro-
movarea fetelor în domeniile STEM (Științe, Tehno-

logie, Inginerie, Matematică) de aceea preconizăm să
avem cel puțin 20 de fete înscrise în acest proiect.

La ce rezultate ne așteptăm? Tineri pregătiți să
dezvolte o afacere. Absovenți care să îmbrățișeze ca-
riere tehnice și IT&C. Expoziții cu lucrări realizate de
elevi. Premii la concursuri locale și naționale. Proiec-
tul care se va derula în perioada decembrie 2019 – de-
cembrie 2020 are asigurată o finanțare de aproximativ
30.000 euro din partea Viva Credit și menționăm că
există o contribuție și din partea Uniunii Profesorilor
de Informatică din România și Google Europe.
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Bianca Elena TĂNASE

Salvarea „băiatului cu inima uscată”
în „Povestea de Crăciun”

a Lianei Alexandru
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clasa a XI-a A

În primul rând o carte trebuie sa fie vie. Dacă
este o carte pentru copii- copii-copii, copii mari, copii
onorifici sau acei copii care se încăpățânează, la o oa-
recare vârstă, să spună că nu sunt copii- atributul „viu”
ar trebui să se subînțeleagă, să se deducă și să decurgă
lin din însăși ființa scriiturii, cu tot firescul vârstei
sufletești căreia îi este adresată cartea. Și totuși... Prea
arar mai găsim astăzi cărți care să vibreze, cărți care
să mângâie, care să știe să amplifice și să ducă mai de-
parte vibrația sufletului scriitorului, spre alte ere și
ființe, înfrățindu-le.

Se cuvine, deci, înainte de toate, ca o carte pen-
tru copii sa fie vie. Iar imediat după aceea trebuie să
fie o capodoperă. Trebuie să fie acel ceva greu de de-
finit care înclină axa existenței unui om și îi dă alt
curs... mai înspre stele. O carte despre și pentru copii,
o carte a copiilor, este un lucru negrăit de duios, de
sfâșietor, de înțelept. Și foarte rar.

O carte („și punct”) se poate numi carte în mo-
mentul în care funcționează asemenea unei săli de
spectacol. Prin aceasta înțelegem că scriitura are un
anume stil, o anume temă și un ansamblu complex de
trăsături care îi conferă o rezonanță proprie îndelung
meșteșugită, care să se poată plia pe gustul, înțelegerea
și sufletul cititorilor săi, amplificându-le acestora si-
nele și punându-le in valoare vocea lăuntrică. Dar în
momentul în care o carte înseamnă ceva pentru un
anume cititor, când un om oarecare deschide volumul,
îi răsfoiește paginile și găsește acolo ceva personal, o
bucată uitată din sine ori un colț mai puțin cotrobăit,
care îi vorbește, atunci cartea aceea și-a găsit omul -
ori seria de oameni - și și-a atins menirea.

A se adresa unui anume „tip” de oameni este o
datorie de onoare a fiecărei cărți în parte. Ea trece ast-
fel peste vremi și așteaptă, așteaptă, așteaptă până ce
este reunită cu oamenii pentru care a fost scrisă, cu oa-
menii pentru care a întrupat-o autorul din ceața albas-
tră a depărtărilor, până ce își găsește oamenii săi,
pentru care a apărut într-o zi și s-a format îndelung.
Cărțile pentru copii tind să aibă această însușire feri-
cită, de a-și găsi copiii și a-i forma în oameni. Fie că
reușesc acestea prin geniul ori intuiția precoce a auto-
rului, printr-o potrivire a sorții sau printr-un conglo-
merat al acestor posibilități, ele ajung, cumva, unde au
fost menite să fie - sau la cine. Este unul dintre crite-
riile care „cern” o carte care rezistă față de câteva pa-
gini legate, cu copertă și titlu.

Cartea Lianei Alexandru are această fericită ca-
racteristică. La o vârstă de la publicare atât de fragedă

și grație finei cunoașteri a naturii și psihologiei umane,
și îndeosebi a copilului, specifică autoarei, cartea și-a
găsit deja oamenii... sau poate i-a găsit de la început,
așteptând numai să ajungă în brațele lor.

Oamenii Lianei Alexandru suntem noi, cei care
atât de des ne-am visat făurari fantastici și posesori ai
propriei noastre povești. Sunteți voi, cei care ați
învățat să primiți mirarea vieții și bucuriei asemenea
unor copii, să fiți lacomi și însetați de mirare, să o
doriți cu superb și pur egoism copilăresc. Acești oa-
meni sunt cei care au fost, sunt sau vor fi odată ase-
menea lui Ian, și se vor înălța asemenea lui, crescând
odată cu bucuria din sufletele lor.

Nu pot să nu mă întreb, în momentul imediat
anterior deschiderii unei cărți, cine sunt oamenii ei?
Ce fac ei, când eu încerc să le ghicesc chipul? Unde
lucrează? Sunt părinți, copii, bunici cu plete ninse, sau
toate acestea într-un singur suflet? Pentru cine au cum-
părat cartea? Cu ce gând stăruind surâzător în minte o
vor răsfoi, și cui o vor citi mai apoi, dând mai departe
minunea pe care o închid filele? Adeseori jocul acesta



117REVISTA NOASTRĂ nr. 53/54

IN
VITA

ȚIE  LA
  LECTU

RĂ

este futil chiar și după ce citesc cartea. Dar acum, cu
această poveste în minte, pot vedea aievea oamenii ei.
Mi-i închipui stând și sorbind-o în ființa lor și știu, știu
că sunt acolo.

Copii asemenea lui Ian au existat întotdeauna,
și de o parte și de cealaltă a filei. Și povești în genul
acestei cărți duioase au existat. Și se vor mai făuri încă.
Este rețeta fantastică a copilului care nu știe ori nu
poate să se bucure cum se cuvine de bucuria de a fi în
viață, de a fi copil, până în momentul în care primește
un cadou. Pentru Ian, acest dar a fost „propria sa po-
veste”, universul fantastic în care el, un copil ca toți
copiii, dar lipsit de bucuria firească vârstei, este nu-
cleul. Cum bine și frumos este trecut în carte: „băiatul
are inima uscată”. Salvarea lui, bucuria lui nespusă,
momentul lui hotărâtor a venit odată cu povestea al
cărui centru a devenit, căci ea i-a creat lumea ferme-
cată la care aspiră și pe care fiecare ființă umană o
dorește, îndeosebi în copilărie. Câți dintre noi pot
spune că nu au primit, la un moment dat, acest dar spi-
ritual care să ne transforme traiectoria existenței? Dacă
nu am primit „in facto” o asemenea lecție, cu siguranță
ideea ne este cunoscută- fie în scris, fie din spusele al-
tora, fie și numai pentru că o intuim cu acea parte sen-
sibilă a ființei noastre.

Dar această „Poveste de Crăciun” este o voce
nouă și proaspătă care reușește, cu infinit farmec și cu
grija duioasă cu care vorbește fiecărui suflet, să lustru-
iască și să reinventeze o temă clasică. Vibrează cartea
acesta, vibrează ea însăși și face să vibreze, atingându-
le, copilăria (latentă ori activă) și inima fiecărui om
care o citește.

Îmi este peste poate să spun cu precizie de
unde izvorăște acest farmec nespus al poveștii. E oare
stilul, felul în care cuvintele se îmbină și curg firesc
unele din altele, întregindu-se rotund? Este oare vorba
de Ian, de transformarea și mirarea supranaturalului
care înflorește în ființa sa și ne aduce aminte, cu infi-
nită tandrețe, de vremurile în care eram asemenea lui?
Este măiestria proprie a autoarei, subtilitatea scriiturii,
infinitatea de moduri în care cuvintele aparent simple

se pot împreuna, dezvăluind citito-
rului la fiecare lectură alte și alte
înțelesuri?

Oricare și de orice natură ar
fi motivul, această carte vrăjește ci-
titorul. Este cartea pe care părinții
o cumpără cu gândul la copii, ori
chiar la anii fragezi ai prunciei lor,
și pe care, citind-o, singuri iar mai
apoi cu odraslele, nu o mai pot da
uitării. E o poveste a începuturilor,
din toate punctele de vedere. Și este
un început în sine. Aștept, cu nevă-
muită recunoștință, cu speranță și
cu răsuflarea ținută, continuarea, pe
care o simt venind și o doresc.

Mulțumesc doamnei Liana
Alexandru pentru că ne-a dat o
carte CU, PENTRU și DESPRE

copii, așa cum ni le aminteam din îndepărtata sau
apropiata noastră copilărie, păstrată intactă și de-a pu-
ruri fermecătoare.

Căci poveștile cresc oameni, fac oameni, in-
spiră oameni. Iar din acestea ne hrănim toți.
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„Naufragiat ”
de Roxana Mihalcea

sau calea regăsirii de sine
Naufragiat, cea de a treia carte a Roxanei

Mihalcea a apărut la Editura ALL și beneficiază de o
prefață semnată de jurnalista Loreta Popa. Ficțiune sau
nu, povestirile Roxanei Mihalcea lasă cititorului sen-
timentul că sunt propriile experiențe, că omul acela
care se confesează îți scrie chiar povestea ta. Se
creează astfel un fel de empatie, de conexiune între
personajul-narator și cititor, grație acelei sincerități
uneori șocante cu care se confesează. Sensibilă,
neliniștită, într-o permanentă căutare a ceva, cu ochii
larg deschiși spre o nouă provocare, scriitoarea comu-
nică și se comunică prin cărțile ei, într-un mod curajos
și provocator. Ceea ce frapează este uimitoarea lejeri-
tate cu care scriitoarea trece de la un registru la altul. 

În prima ei carte – Umbrela trăirilor mele,
Roxana Mihalcea spune povestea ei, fără a se menaja.
Se lasă descoperită uneori râzând, alteori plângând,
permițând lectorului să o cunoască așa cum este: fra-
gilă, dar și puternică, resemnată sau, dimpotrivă, pre-
gătită pentru o nouă bătălie. Scrisul devine un fel de
terapie prin care își vindecă rănile sufletului, fără a se
teme că devine vulnerabilă.

Nu altfel am descoperit-o și în această ultimă
carte – Naufragiat – o carte-confesiune, o carte a au-
todefinirii. Cu o infinită generozitate, Roxana
Mihalcea împărtășește cititorilor gândurile ei fru-
moase, devenind, așa cum o prezintă Loreta Popa în
prefața cărții, o adevărată risipitoare de gânduri.

Am numit Naufragiat o cartea a autodefinirii,
a descoperirii de sine, fiindcă toate experiențele pe
care le trăiește personajul-narator sunt asemenea unor
lecții la finalul cărora se oprește pentru a observa cu
luciditate ce a învățat nou. Am învățat, am aflat, am
înțeles, am descoperit, astăzi știu, ceea ce am învățat
în timp etc. Sunt verbe sau structuri care tocmai acest
lucru comunică. Cum toate verbele sunt la timpul per-
fect compus, povestitoarea pare că se desparte de o
etapă a vieții ei, așa cum un fluture se leapădă de cri-
salidă, acesta fiind modul său de a-și lua rămas-bun și
de a închide un capitol, dar fiind și pregătită, în același
timp, pentru o nouă aventură.

Titlul antifrază al cărții reia titlul uneia dintre
povestiri și adaugă o notă puternică acestei cărți-spo-
vedanie, pregătindu-ne pentru partea a 3-a intitulată
foarte inspirat Femeia fără aripi. Povestirea Naufra-
giat din partea a 2-a devine astfel o povestire-ancoră
pentru povestea de dragoste ce urmează a fi spusă.
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Personajul, asemenea autoarei care se proiec-

tează în eroina sa aflată mereu în căutarea unui loc în
care să se simtă în siguranță, mărturisește cu o tristețe
sfâșietoare: cred că poimâine mă voi simți un Naufra-
giat în propria-mi casă, viață, existență, pentru că tot
ce voi căuta va fi o barcă de salvare care să mă ducă
înapoi, în sertarul în care am găsit cheia pentru
ACASĂ.

În povestirile Roxanei Mihalcea am regăsit
laitmotivul casei – refugiul care să o protejeze de as-
primea lumii. În capitolul 6 a părții I intitulată Omul
care aduce vântul – interesantă adaptare a titlului ro-
manului lui John Grisham Omul care aduce ploaia –
regăsim o nouă trimitere la motivul casei: casa mea e
în mine și cu mine. Deși există fizic undeva, ea e în su-
fletul meu, în mașina mea, în fiecare ceașcă de cafea
pe care o savurez, indiferent că e în luxosul hotel Sa-
cher din Viena sau într-o benzinărie din Tg. Secuiesc.

Partea a 3-a este elementul surpriză și nu doar
pentru că lectorul descoperă o delicată poveste de dra-
goste, ci pentru că scriitoarea anunță astfel trecerea la
următorul nivel, al ficțiunii pure. Părăsind simpla con-
fesiune, această a 3-a parte este proză în toată puterea
cuvântului, deși, compozițional vorbind, pare ușor
ruptă de celelalte două părți ale cărții, în ciuda acelei
povestiri-ancoră.

Așadar, așa cum ne-a obișnuit prin aparițiile
anterioare, Roxana Mihalcea aduce din nou în fața ci-
titorilor săi povești emoționante despre oameni sau
despre sine, ca într-un tablou viu și imperfect, așa cum
e și viața.

Nu mai puțin interesant este motivul scrisului.
Într-o secvență în care vorbește despre dependențe,
găsim următoarea confesiune: Eu sunt dependentă de
viață. De viața mea. Deși, de fiecare dată când mă
atașez prea tare de ea, are grijă să îmi arate că sunt
toxică și că trebuie să-mi reconfigurez traseul și com-
portamentul. O cred și o înțeleg... nici dependența de
ea nu poate fi benefică, însă tocmai dependența de ea
mă determină să scriu. De notat este și interogația din
final: Să mă schimb oare?!

grafica: Irina Chiriță
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In Memoriam: Constantin BUȘE
Da, dragi români, a murit Constantin Bușe. Is-

toric de marcă, o vreme prorector al Universității din
București, a pierdut lupta pentru viață, la mijloc de
decembrie 2019. A rămas vertical până la capăt, cre-
dincios menirii de a lăsa urmașilor o operă istorică de
excepție. Știa că Istoria națională și universală mai au
multe de dezvăluit.

Acum patru ani punea o nouă piatră la uriașul
monument al trecutului. Un titlu ciudat: „Studii de is-
torie, mai timpurii și mai târzii”.

Colegul nostru de generație a fost un om al
cărții, al studiului aprofundat, urcând în sfera elitelor
academice. Putea fi academician, dar mândria de a
nu face niciun compromis l-a țintuit la catedră. Nu era
un taciturn, dar nici un om ieftin la prietenii. Știa să
scaneze oamenii de calitate.

L-am cunoscut bine după terminarea liceului.
Am fost în clase diferite, el la A și eu la C. Din cinci
clase, au rămas trei. Liceeni adevărați, care au perfor-
mant în toate domeniile! Oameni care ar fi putut să
conducă o țară. Erau trecuți prin obsedantul deceniu
șase. Erau trecuți prin examene grele și repetate. Erau
ani în care spiritul unirist a început să domine urbea
istorică Focșani, orașul primei Uniri din epoca mo-
dernă.

Constantin Bușe, Tinel cum îi spuneau
apropiații, era un om bun ca pâinea lui Dumnezeu.
Modestia exagerată îl ținea uneori departe de bana-
lele dezbateri despre viață și societate. 

Ce poți scrie în câteva rânduri despre un om
care a scris sute de cărți?

Coordonatorul admirabilului volum omagial
apărut în Editura Universității din București, în
2009, scria: „La ai săi 70 de ani împliniți, personalita-
tea profesorului Constantin Bușe se impune ca figură
emblematică în viața intelectuală românească, oma-
giatul nostru oferindu-ne un exemplu de pasiune și
abnegație, un credo profesional și civic demn de
urmat. O viață de om închinată istoriei, căci de decenii
istoricul reconstituie neîntrerupt fapte și evenimente
esențiale aparținând epocii moderne și contempo-
rane a istoriei românești și universale.”

Plecarea spre înalt a profesorului ivit din pă-
mântul Vrancei este anunțată cu tristețe și de Centrul
de Studii Euro-Atlantice, pe care l-a slujit și impus la
nivel internațional: „A fost un savant, un dascăl și
mentor, un coleg, un prieten, un om deschis a cărui
pierdere o resimțim cu toții.”

Cetățean de onoare al Focșaniului, Constantin
Bușe merită un monument, ca unul care s-a întors cu
drag „la obârșie, la izvor”.

Noi, uniriștii din obsedantul deceniu, l-am
plâns ca pe un frate. Nu uităm că la cimitirul din
Străulești distinsul nostru coleg ne așteaptă oricând
cu o floare. Spiritul unirist trece prin vreme și ne stră-
fulgeră dorința de a fi mereu repere de românism.

prof. Vasile Lefter
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In Memoriam: Gheorghe MOLDOVEANU

prof. Daniela Plăiașu

Profesorul univ. dr. Gheorghe
C. Moldoveanu (promoția 1952-
1955) va rămâne în istoria Colegiului
Național „Unirea” drept unul dintre
cei mai de seamă uniriști, iar în viața
„Revistei noastre” drept unul dintre
cei mai înflăcărați admiratori și
susținători ai săi. 

Om al învățământului româ-
nesc dedicat valorilor perene ale pa-
triotismului, devotamentului pentru
cauza educării a generații și generații
de români în respect pentru limba
română și istoria noastră, Gheorghe
Moldoveanu a crescut intelectual
prin osârdia unor străluciți profesori
de la „Unirea”, educați la rândul lor
de minunații dascăli ai României in-
terbelice și antebelice. Era fascinat
de succesul magiștrilor săi, văzând că taina acestuia
era faptul că ei „se simțeau legați de antecesori și de
contemporani, iar, prin aceștia, de succesori” („Unirea
150”). Responsabilitatea față de contemporani pe
care o aveau magiștrii săi este printre valorile pe care
le situa la rang de frunte, așa cum transpare din
notațiile pe care le-a făcut în volumul aniversar
menționat mai sus și cum transpărea din activitatea
sa intelectuală și didactică, ce a străbătut toate eta-
pele până la aceea de titular al catedrei de Limba ro-

mână contemporană (fonetică-fonologie, ortografie,
lexicologie) şi Dialectologie ale Universității „Ștefan
cel Mare” din Suceava. Acestor cursuri li s-au adăugat
apoi și altele: Istoria limbii române, Toponimie româ-
nească, Antroponimie românească, Evoluția ortogra-
fiei române, întregind formația de filolog a acestui
strălucit reprezentant al spiritului unirist.

Cuvintele pe care ni le-a transmis nouă, celor
de la „Revista noastră”, într-un moment de cumpănă
vor răsuna mult timp în sufletele noastre: „Cine, bul-
versat de nereușitele noastre politice, propovăduiește
neîncrederea în tineri, în cei care mîine vor conduce
destinele țării, neîncrederea în școală, răspunzătoare
de pregătirea acestora, să frunzărească măcar „Re-
vista noastră” și se va convinge de confundarea pla-
nurilor. De aceea cred că mulțumirile mele sînt prea
puțin pentru ce reușesc mai tinerii mei colegi de brea-
slă să facă. Orientarea echilibrată, cultivînd încrede-
rea în progres și în nevoia de schimbare, în mutații,
mai mult sau mai puțin bruște, (...), articulată pe cul-
tivarea valorilor, de azi și de mai înainte, asigură con-
tinuitatea proceselor educației, încrederea în școală,
în menirea ei. Astfel de reușite mă determină să cred
că școala e pe mîini bune, în ciuda vicisitudinilor cu
care au de luptat slujitorii ei. Fă, Doamne, să le rămînă
întreg curajul de a-și duce treaba pînă la capăt!”

Drum bun în lumină, domnule Profesor!
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Roxana Lupu - chipul Reginei
„Eu sunt deschisă și consider că sunt un actor internațional, 

fiind în același timp extrem de român.”

Reporteri: Irina Năstase și Amalia Serea (clasa a XII-a E)

Actrița Roxana Lupu, absolventă a Colegiului
Național „Unirea”, promoția 2000-2004, prin parcur-
sul său internațional în teatru („West End” - Londra),
film documentar (a jucat rolul reginei Elisabeta a II-a,
într-un documentar făcut de BBC), dar și film artistic
(Regina Maria în „Queen Marie of Romania”, în regia
lui Alexis Sweet Cahill) întruchipează
forța de a te a autodepăși, curajul de a ac-
cepta provocări ce țin uneori de o „misiune
imposibilă”. Talentul robust, stăpânirea
englezei britanice la un nivel de excelență,
demnitatea regală a personajelor sale duc
la un întreg fascinant. Ca români și uniriști
pe deasupra nu putem decât să fim mândri
de ea și, mai ales, să îi împărtășim valo-
rile.

Faci parte din promoția 2000 -
2004 a Colegiului Național „Unirea”,
profil științe sociale. Ce anume din
Roxana de atunci a fost crucial pentru
Roxana de astăzi?

Roxana: De atunci, cred ca a fost
o anumită rebeliune. Spre exemplu, ascul-
tam în liceu rock, făceam bungee jumping,
mergeam cu snowboard-ul și cred că asta
a contat foarte mult, deoarece în actorie îți
trebuie o doză de risc și de rebeliune pe care întot-
deauna am păstrat-o. În sensul că, în general e bine să
accepți și să respecți regulile, dar să încerci să le faci
și pe ale tale. De asemenea, și acest lucru m-a ajutat
foarte mult să impun propriile reguli.

Ai, din perioada liceului, acele amintiri-cheie
care te motivează sau te emoționează?

Roxana: Da, am foarte multe. Spre exemplu,
când am făcut 18 ani, era în decembrie, și colegii mei
m-au așteptat în clasă cu o chitară - îmi plăcea foarte
mult să cânt. Bine, nici până acum nu am învățat să
cânt la chitară, dar o am și acum. (Poveștește râzând)
În cutia de la chitară erau bani, țin minte, și pentru că
îmi doream foarte mult, am fost la București și mi-am
pus cercel în limbă. Și, pentru a-l serba, am fost la ca-
banele de la Gălăciuc cu toții, un weekend. Sau în
clasa a IX-a când am fost la Vatra Dornei cu toată
clasa.    M-am simțit foarte bine în liceu. Am avut parte
doar de oameni faini, atât colegii de clasă, dar și pro-
fesorii. Cred ca una dintre cele mai frumoase perioade
din viața mea chiar a fost liceul. 

Ești unul din cele mai bune exemple care
dovedești că dacă o persoană își dorește ceva cu ade-
vărat, acel ceva poate deveni realitate. Cu toate aces-
tea, când ai realizat că actoria este cariera pe care
trebuie să o urmezi și ce te-a atras cel mai mult la
acest domeniu?

Roxana: După ce am terminat liceul, nici nu
știam încotro s-o apuc. Îmi plăceau sociologia și geo-
grafia, am aplicat și în București și în Cluj și am luat
la ambele, dar am decis să rămân în Cluj. Mergând la
teatru acolo, mi-am dat seama că vreau să fac actorie.
Bine, și în facultate mi-a luat ceva timp până să reali-

zez că într-adevăr îmi place să fac asta și nu e doar
ceva de moment. Cred că pe parcursul facultății, în
timp ce jucam diferite roluri, mi-am dat seama că asta
e meseria pe care vreau să o fac. Deși e o meserie
foarte grea în care se fac foarte multe sacrificii, încerc
să mențin întotdeauna o doză de „outsider”. Consider
că în niciun domeniu nu trebuie să te acomodezi cu
totul. Cel mai mult m-a atras faptul că poți avea parte
de experiențe pe care, în mod normal, nu prea ai șansa
de a le trăi în viața de zi cu zi. Și tocmai asta mi-am
dorit mereu: să trăiesc experiențe cât mai diverse, să
învăț cât mai mult.

Fără îndoială parcursul tău actoricesc este
legat de experiența britanică. Ai putea să ne vorbești
despre etapele ei fundamentale? 

Roxana: Am ajuns acolo, am aplicat la un
agent, am început să merg la casting-uri pentru re-
clame. Mai apoi am primit o audiție pentru o piesă de
teatru. Pentru că a fost la un teatru independent, a avut
un mare răsunet, având un subiect foarte actual. Odată
ce s-a mutat pe „West End”, a început să vină foarte
multă lume, au început să mă cunoască, au început
proiecte noi: am jucat rolul reginei Elisabeta a II-a,
apoi într-o altă mini-serie, apoi personaje ca: Prințesa
Margareta, Tatiana Romanov, Regina Maria. Cumva
totul a început de la acea piesă de teatru de pe „West
End”. 
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A fost foarte multă muncă, foarte multe sacri-
ficii. Sunt multe zile în care nu faci actorie și trebuie
să faci altceva, să îți găsești job-uri și să întâlnești tot
felul de situații. Acesta e doar vârful icebergului, dar,
pe lângă puțin noroc, e nevoie de multă muncă. Au
fost multe momente în care am vrut să renunț, când
mi-a fost foarte greu. Spre exemplu, lucram în vânzări,
un domeniu pentru care nu mă pregătisem. Știam că
puteam găsi un job mai bun, dar, în același timp,
aveam nevoie de un program flexibil. Pe scurt, sunt
multe lucruri pe care trebuie să le iei în considerare,
chiar e nevoie să faci sacrificii. Din exterior pare des-
tul de simplu, însă nu e.

Care este sau a fost motto-ul tău? După ce
te-ai ghidat de-a lungul carierei sau ce te-a motivat
să perseverezi?

Roxana: Foarte, foarte mult m-a susținut soțul
meu, Nicholas Lupu. Chiar și în București, când mer-
geam la audiții pentru reclame sau pentru niște filme
în care erau roluri puține, aproape inexistente și îmi
pierdusem încrederea că pot să fac actorie sau că me-
rită într-adevăr, el m-a susținut foarte mult. De aseme-
nea, există o voce interioară care îți spune că trebuie
să faci asta. Într-o oarecare măsură, cred că trebuie să
fii făcut pentru acest domeniu. În general nu prea tind
să cred asta, dar, mai ales când vine vorba de o meserie
vocațională, cred că trebuie să speri dincolo de toate
obstacolele, să crezi că ai menirea de a face acest
lucru, că e ceva mai presus de tine. Ți s-a dat un dar și
e nevoie să faci ceva cu el, să te sacrifici și să îl dai
mai departe. Asta m-a ținut și constant mă gândeam
că trebuie să fac mai mult, pentru că simțeam că am
ceva de spus, ceva de oferit. Este păcat că dacă ai un
dar să nu îl fructifici. Un job poți găsi tot timpul, dar
meseriile vocaționale sunt mai presus, iar gândul
acesta m-a ținut constant. 

Din perspectiva vieții de actor, cât de diferită
este viața din Anglia, față de cea din România?

Roxana: În România încă există actori angajați
în teatru, ceea ce în Anglia nu mai există. Se numește
teatru de repertoriu, care nu mai există în Anglia. Lu-
crezi la o piesă de teatru uneori și un an de zile, iar
după o joci des, de 8 ori pe săptămână, dar după ce se
termină, treci la proiectul următor. În
România actorii sunt angajați în teatre,
joacă o piesă o dată la 3 luni și asta îți
creează o anumită lejeritate pe care ac-
torii din Anglia nu o au. În afară de ac-
torii care sunt la un anumit nivel și
joacă în seriale de televiziune, ceilalți
nu au luxul acesta. Spre exemplu, în
România, nu am văzut actori tineri
care, după ce termină o piesă sau sunt
în timpul unei piese, au și alte job-uri.
Pe alocuri sunt chiar mai mulți bani în
România. Lumea, în general, are
prejudecăți, dar actorii tineri, în special,
au un trai mai bun în țară. Se investește
mult în filme și chiar și în teatru. Repet,
asta doar dacă nu ești la un anumit
nivel. Dar până ajungi acolo, sunt des-
tul de multe sacrificii și trebuie să iei
mai multe lucruri în considerare. Sunt

niște lucruri la care, în mod normal nu te-ai gândi, de-
oarece, în Româna, la fel ca și în multe state din Eu-
ropa, cultura nu prea este băgată în seamă, iar în Marea
Britanie, daca ești la început, nu poți trăi doar din ac-
torie. În țară este mult mai bine: mai multă lejeritate,
salarii mai mari. Însă dacă vorbim de reclame, lucru-
rile se schimbă. În Londra, într-adevăr, dacă ai prins o
reclamă, chiar o duci bine, dar în țară, e o loterie mult
prea mare. Ca industrie, da, merge mai bine în Anglia,
fiind și mai mulți agenți, dar financiar, dacă te zbați
puțin în țară, ai șanse mari. 

Cum reușești să armonizezi viața de familie
cu cariera de actor? Cât de important este suportul
celor dragi pentru tine?

Roxana: Mi se pare cel mai important. Nu
mi-am dorit niciodată să am doar carieră. Orice actor
mare care a făcut ceva important în cariera sa, are în
spate o familie, o realitate. Pentru că ai nevoie, în me-
seria asta, să te ancorezi cumva și în realitate, în pre-
zent. Atunci când termini sau începi un proiect nu
trebuie să te identifici nici cu eșecul, nici cu succesul.
Trebuie să îți păstrezi un echilibru, e foarte important.
Iar meseria asta e imprevizibilă: acum poți fi pe cul-
mile succesului, iar mai târziu acest succes poate să
treacă, lumea să te uite. De asta e nevoie de o stabili-
tate, iar eu una sunt genul de om care chiar am nevoie
de așa ceva. Sunt un om căruia îi place liniștea, îmi
plac orașele mici (râde), sunt exact opusul a ceea ce
fac. De asta sunt actor, până la urmă, ca să pot intra în
alte vieți.

Ai avut vreodată momente în care te-ai simțit
descurajată în ceea ce privește cariera?

Roxana: Am avut destule momente de acest
gen. Am avut un astfel de moment când jucam în Lon-
dra pentru prima dată piesa „UB21”, pe „West End”.
În Anglia există acest press night, când vine într-o sin-
gură seară toată presa. Este foarte stresant pentru ca
nu vine fiecare pe rând, vin toți grămadă și asta după
ce ai jucat în ziua respectivă piesa de vreo 5, 6 ori. Și
prima oară când am jucat, am interpretat un rol mai
dramatic. Era vorba despre un atac terorist petrecut în
Londra, iar eu eram victima. Țin minte că eram într-
un scaun cu rotile. A doua zi, evident, eram curioasă
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dacă s-a scris despre mine, dacă au perceput ce am
făcut și erau foarte puține mențiuni despre mine și
chiar m-am întristat. Nu erau negative, dar erau puține,
pe alocuri nici nu se menționa de mine. A fost destul
de greu, fiind și într-o țară străină, jucând și în engleză.
O bună perioadă de timp mă tot gândeam și mă între-
bam ce s-a întâmplat. Într-o zi am primit vizita lui
Michael Attenborough, fiul celebrului Sir  Richard
Attenborough, mari oameni de teatru în Londra, care
m-a felicitat personal, iar pentru mine a contat foarte
mult ce a spus. Am înțeles că cine a avut ochi de văzut,
a văzut. Sunt momente grele, dar apoi vine ceva care
te ridică, însă nu trebuie să stai și să aștepți acel mo-
ment, trebuie să muncești. 

Performând atât pe scenele românești, dar si
pe cele britanice, ai reușit, poate, să faci o comparație
în ceea ce privește actoria în ambele state. Presupu-
nând că putem aproxima fenomenul de actorie sub
denumirea de școală, de care te simți mai apropiată?
De școala de actorie britanică sau de cea româ-
nească?

Roxana: Aș spune de cea românească. Noi
avem alt spirit, publicul este altfel. Am și avut parte
de niște profesori foarte buni, dar și de niște momente
în facultate în care am văzut ce înseamnă actoria au-
tentică. 

Care sunt, după părerea ta, „ingredientele”
pentru a deveni un bun actor?

Roxana: Trebuie sa fii perseverent, să ai curaj
și principii. 

Ești una din cele mai cunoscute actrițe ale
teatrului londonez „West End”, făcându-te remar-
cată pentru rolul din piesa „UB21”. Cum ai reușit și
cum te-a modelat aceasta experiență?

Roxana: A fost o experiență foarte dură pentru
mine, pentru că am văzut foarte clar ce înseamnă să
fii actor pe „West End”, să crești, să vezi în fiecare
seară publicul, să fii într-o piesă atât de dură, cu niște
imagini foarte colorate. M-a făcut cumva să înțeleg,
să dau la o parte această sclipire a ceea ce înseamnă
să fii actor pe „West End” și să îmi dau seama cât de
multă muncă este, ce înseamnă să joci cu actori brita-
nici și în fața unui public 100% britanic. Cred că am
văzut în mod foarte real și pregnant niște aspecte pe
care mi le imaginam altfel. Pot spune că m-a maturi-
zat. Să îmi pot păstra linia personajului în fiecare seară
de 8 ori pe săptămână, să am câte două spectacole în
fiecare zi. E o muncă imensă de concentrare. 

Ai cunoscut un mare succes în urma inter-
pretării rolului Reginei Elisabeta a II-a (documen-
tarul serie „Inside Buckingham Palace”/ „Inside
Windsor Castle” BBC). Ne poți descrie puțin această
experiență? 

Roxana: A fost foarte neașteptat pentru mine
ca actriță din România să joc un astfel de rol, dar am
primit cu mare bucurie. Filmările s-au desfășurat
într-o mare simplitate. Ei nu sunt genul de oameni care
să te laude, nu se impresionează atât de ușor.

Care a fost unul din personajele care au re-
prezentat o provocare pentru tine? Este vreun rol
aparte pe care ți-ai dori să îl interpretezi în viitorul
apropiat?

Roxana: O provocare a fost și acest personaj
pe care l-am jucat pe West End, în scaun cu rotile.
Mi-a fost foarte greu să înțeleg povestea acestei fete
tinere care a trecut prin ce a trecut. Iar o altă presiune
a fost când am jucat-o pe Regina Maria. Este o res-
ponsabilitate foarte mare pe umerii unui om să joace
asemenea personalități. Te gândești că acești oameni
au fost atât de iubiți și că trebuie să iasă totul perfect.
Un rol pe care mi-ar plăcea să îl joc? Cred că mi-ar
plăcea să joc și mai multă comedie. Și, de asemenea,
mi-ar plăcea să joc acum prima piesă jucată în facul-
tate, la un teatru. Sunt curioasă să văd cum ar ieși.

Experiența lung metrajului “Regina Maria a
României” - noua coproducție româno - britanică -
a fost într-adevăr copleșitoare. Rolul pe care îl joci
este impresionant prin echilibru, profesionalism și
maturitate. Cum te-ai apropiat de personajul istoric
regina Maria? 

Roxana: În primul rând nu știam multe din lu-
crurile care se discută și se povestesc în film și consi-
der că sistemul educațional nu le acordă suficientă
atenție. Mi se pare și grav și trist. M-a schimbat prin
simplu fapt că am aflat toate aceste informații și am
căpătat și mai mult respect pentru noi ca țară, pentru
ceea ce s-a întâmplat. Și m-a și apropiat de Regina
Maria. Poate că ar trebui să i se dedice măcar o oră de
istorie, pentru că, efectiv, nu am învățat toate aceste
lucruri, mai ales că eram la un profil umanist la care
era normal să se aprofundeze. Sunt contrariată că nu
am învățat despre asemenea personalități, mai ales că
trecusem de perioada comunistă în care se ștersese
totul despre familia regală. Și e păcat. Mi-aș fi dorit
să fi învățat cu adevărat despre aceste personalități.
Însă am avut norocul să învăț acum și m-a apropiat
foarte mult. 
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Ce a însemnat pentru tine acest rol? Te-a
schimbat în vreun fel ca om? Dar ca român? 

Roxana: Mereu am fost un om patriot, sunt
mândră de țara de unde provin. Nu mă impresionează
politica de azi. Consider că noi suntem mai mult, ca
nație și cultură, decât ce se întâmplă în ziua de azi și
oricum este o politică clară să nu ne iubim țara, să fim
învrăjbiți între noi, pentru că dacă am fi uniți, am fi un
pericol. Umblând prin lume am văzut că majoritatea
popoarelor sunt unite când se întâlnesc, iar noi fugim
unii de alții și asta e foarte trist. Dar singura scăpare
în ziua de azi este să citești, să te documentezi, să îți
cunoști foarte bine istoria, cultura, oamenii importanți,
să cunoști și să înțelegi ce a însemnat fenomenul de
comunism, pentru a înțelege de ce suntem așa astăzi.
Faptul că, prin intermediul filmului, am aflat atât de
multe informații pe care nu le cunoșteam, m-a indignat
și nu pot spune că faptul că nu le știam este în regulă.
Dar, tot ce am aflat m-a făcut să fiu și mai mândră de
unde provin. 

Dacă ar fi să numești două lucruri pentru
care ai vrea ca acest film să rămână în conștiința ro-
mânească, care ar fi acestea?

Roxana: Mi-aș dori să rămână în conștiința ro-
mânilor, în primul rând, pentru faptul că a arătat eve-
nimente importante din istoria noastră și ne ajută să ne
cunoaștem mai bine istoria. Iar în al doilea rând, să ne
facă să fim puțin mai mândri de țara din care prove-
nim. Acestea sunt două lucruri importante, din punctul
meu de vedere.

Ne-ai putea oferi câteva întâmplări din culi-
sele filmului „Regina Maria a României”? 

Roxana: Am fost atât de absorbiți de muncă și
ne-am dorit să facem o treabă atât de bună, încât cred
ca toată filmarea a fost memorabilă, unde am filmat
scenele, ce se discuta, ce se petrecea. Alexis (regizor)
era foarte pus pe treabă, el dădea tonul la filmări și nu
prea aveam timp să ne minunăm. Plus că erau scenele
de întâlnire cu premierul britanic, cu președintele ame-
rican și erau niște momente pline de presiune. Pur și
simplu nu aveai timp să te bucuri de nimic, eram acolo
pentru a face o treabă bună, asta era atitudinea noastră.
E foarte greu să te gândești, în momentul în care fil-
mezi, la ce scenă uimitoare participi. Cred că abia la
sfârșitul proiectului am reușit să ne gândim că am

făcut o treabă extraordinară, dar în timpul filmărilor
nu aveam timp să ne gândim. 

În urma atâtor roluri regale, crezi că perso-
najul poate modela oarecum actorul sau te poate mo-
dela ca persoană?

Roxana: Da, cred. Contează și ce iei bun de la
un personaj. Consider că am rămas la fel, dar am fost
influențată de Regina Maria într-un sens bun. Am
învățat să nu renunț la ce îmi doresc, să găsesc orice
cale pentru a-mi îndeplini scopul, să am o anumită dâr-
zenie pe care regina o avea.

Știm că împreună cu soțul tău, Nicholas, ați
pus bazele unui nou proiect, „Artis Academy” - o
campanie destinată tinerilor iubitori de actorie. De
la ce a început acest proiect și cum s-a dezvoltat el
atât în Marea Britanie, dar și în România? 

Roxana: Eu am doctoratul în pedagogie tea-
trală, mi-a plăcut foarte mult să predau. De asemenea
și soțului meu, el fiind direcționat pe actorie și muzică.
„Artis Academy“ este o academie de învățare creativă.
Sunt cursuri de muzică și actorie și workshop-uri de
public speaking, intercepție emoțională și leadership,
în care să îmbinăm actoria cu partea practică și
noțiunile psihologice. Ținem foarte mult la proiectul
acesta, dorind să le oferim oamenilor un alt mod de
învățare.

Conceptul ultimului număr al Revistei Noas-
tre este mod/model. Dacă ar trebui să definești modul
tău de a fi ca actriță, care ar fi acela?

Roxana: Sunt un om direct, uneori consider că
am prea mult bun simț, dar consider că e importantă
buna creștere și bunul simț, iar acest lucru poate fi
uneori considerat drept prostie. Dar este foarte impor-
tant ca atunci când îți dorești ceva, să faci orice pentru
a-l obține și să știi că ai face o treabă bună. Momentan
lucrez la o combinație dintre toate acestea. Însă, cred
că sunt, de asemenea, un om muncitor.

Ce ai dori să le transmiți, în mod special,
uniriștilor noștri? 

Roxana: Să învețe, să își cunoască istoria. Nu
am fost niciodată adepta mediei 10 pe linie, dar găsiți-
vă anumite subiecte care să vă atragă și despre care să
vă documentați pentru că „așa vreți voi” să descoperiți
bucuria din spatele a ceea ce învățați și să vă bucurați
de timpul acesta, de perioada liceului, pentru că e una
dintre cele mai faine perioade.
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Baraghin Alexandra 9A
Bărbosu Răzvan 10B
Barbu Sara 9E
Bîznă Ștefan 10A
Bodoc Andreea 10D
Boroșu Ana Maria 10E
Bouros Letiția 9E
Bratosin Cristian 11F
Bratu Alessia 10F
Bratu Tudor 9B
Budui Alexandra 10F
Bujor Alexandra 10D
Burducea Maria 10
Burlacu Iuliana 10D
BușilaăIulia 10D
Cană Ștefan 10C
Cărăușu Andrei 9G
Chiriac Denisa 10D
Chiriac Ștefan 9G
Chiriac Teodora 9F
Chirilă Gabriela 7
Cioboraru Mircea 10A
Ciornei Nicole Elena 10C
Ciurciumel Ana 10E
Codrescu Noris 9C
Codrescu Raluca 9F
Constantinescu Ioana 9C
Constantin Teodora 9C
Cornea Cătălina 9D
Cornienco Ana 10E
Cosor Ioana 12E
Costea Nicoleta 10F
Coviltir Denisa 9F
Covrig Cristian 10A
Crețu Eliana 9E

Cristea Dragoș 10B
Cristea Oana 10D
Crivăț Adriana 10D
Curteanu Andreea 9C
Dănăila Amina 10A
David Ioana 10D
David Ștefan 9F
Despoiu Ștefan 9G
Dihoiu Andreea 10B
Dima Alecsia 9F
Dinu Andreea 9E
Dobrin Cristiana 10B
Dobrițoiu Eliza 9A
Dogaru Octavian 9G
Dragan Eduard 9G
Dragomir Mădălina 9F
Dumitrescu Doriana 10F
Dumitru David 9G
Ene Ovidiu 9A
Fechete Octavian 10A
Fierea Cosmin 10C
Figher Valentin 10F
Gabriela Porumb 10C
Găure Daria 9F
Gavrilă Alexia 9E
Gavrilă Diana 9C
Gavril Sorana Andreea 9B
Geană Diana Elena 9F
Ghemuleț Denisa 9G
Gheorghiță Alessandra 10E
Gherghel Ștefan Ciprian 9A
Gherghe Mihai Eduard 10A
Ghețu Teodora 11F
Gogonea Luca 9B
Golea Alexandru Eduard 9F
Goleanu Corneliu 5
Grădișteanu Alexandra 11E
Grăjdeanu Elena 10A
Grigoroiu Andrei 9D
Grosu Georgiana 10D
Grosu Ruxandra Maria 9E
Gulai Constantin 9D
Gurău Diana 10F
Gurău Oana Maria 9G
Gurguiatu Cristian 7
Guriță Ioana Larisa 9G
Hîrșu Sara 6
Hordună Emilian 10A
Iamandi Denisa 10A
Ichim Livia 9G
Ifrim Florin 10D
Imireanu Andrei 10B
Ionașcu Iuliana 9G
Ionașcu Iustina 12E
Ioniță Alexandra 10A
Iordăchescu Daria Iulia 9F

Iordache Tudor 9A
Iorgu Miruna 11E
Istrate Alexandru 9B
Lăcanu Gabriela Denisa 9A
Lavric Paul 10A
Lazar Ștefan 10C
Leancă Nely 10D
Luca Andra 10F
Lupu Pamela 9G
Mania Teodora 9A
Manole Alexandra 10A
Manole Carla 12E
Marin Darius 10B
Mățăuanu Anamaria 9C
Mazere Alexandru 10A
Mazilu Irina 11E
Mihai Giulia 10A
Mihai Simona 10E
Milea Maria Alina 9B
Milea Matei Ștefan 9G
Miloș Cristiana 10D
Mincă Massimo 10D
Mirică Teodora 10C
Mitrea Giulia Roxana 10E
Mitrofan Thomas 9E
Mitu Iustin Aurelian 10A
Mocanu Andra 9C
Modrogeanu Denisa 9A
Mogdea Ionuț Liviu
Morărescu Beatrice 11E
Moșescu Bianca Ioana 10F
Munteanu Andrei 10F
Munteanu Cristian 10A
Munteanu Miruna 12E
Murgu Ianis 9D
Năstase Alexandra 10A
Năstase Irina 12E
Neacșu Ioana Alina 10B
Neacșu Miruna 10B
Neacșu Roxana 10B
Neagu Maria 9A
Nechifor Arina 9E
Necsat Alexandra 10B
Neculai Lidia 10F
Necula Sara 10E
Negoiță Alexandra 9E
Negoiță Raluca 10A
Negulescu Alexandra 11E
Oană Dragoș 9D
Oancea Cristina 9F
Oprișan Alexia 9C
Palade Eduard 9D
Palangă Laura 9E
Paraschiv Daria 10E
Paraschiv Miruna 9B
Pavelescu Petre 9D

Petrea Octavian 10A
Popa Anda 9C
Popa Andrei 9B
Popa Claudia Mihaela 9A
Popa Oana 9F
Popescu Andreea 10F
Prunache Teodor 9A
Pușcă Ioan Alexandru 10D
Radu Alexandra 9B
Răducan Lucia Maria 9G
Răducan Oana 10F
Rădulescu Elena 10C
Rață Ruxandra 10E
Răuță Andreea 9E
Roșca Miruna 10D
Rusu Andrei 9B
Săcrieriu Andrei 9A
Savastru Ștefania 10F
Săvulescu Adrian 10A
Scăunaș Stefania 12E
Scutaru Andreea 11E
Scutaru Larisa 10A
Sebe Alexandra 10D
Seceleanu Maria 10D
Secrieriu Maria 10D
Șerban Laura 10F
Serea Daria 9A
Simerea Bianca 9E
Simon Cristian 7
Sîrbu Dimitria 10F
Soare Diana 12E
Sporea Diana 10F
Sporea Patrice 12E
Stanca Iulia 12E
Ștef Tiberiu 9F
Stoica Andreea 11E
Stoica Diana 12E
Taban Adrian 10D
Tănăsache Elisa 9G
Tănase Andreea 9C
Tănase Elena 9B
Târhoacă Alina 12E
Tatu Răzvan 10F
Țigănuș Andrei 10E
Tintu Gabriel 10C
Toca Andreea 10F
Trestianu Cristina 10D
Turcu Andreea 11E
Turcu Mario 9G
Turturică Lavinia 9E
Vasilache Maria 10C
Vlad Valentin 9C
Vlăsceanu Eliza 10A
Voicu Lorena 10F
Voinea Ioana 6
Vrabie Alexandru 10F



Mulțumim domnului Felix PĂTRĂȘCANU pentru implicarea 
permanentă în susținerea proiectelor și activităților desfășurate 

de elevii și profesorii Colegiului Național “Unirea” - Focșani.

Numerele 53/54 ale “Revistei Noastre” au apărut 
cu sprijinul financiar al companiei FanCourier România
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