Încă din Antichitate, omul a fost preocupat de autocunoaştere şi a căutat diferite
modalităţi în scopul descoperirii sinelui, fie
prin artă, fie prin filosofie, fie prin literatura
sau prin religie. Că a reuşit sau nu să ducă
la capăt o asemenea căutare contează mai
puţin decât efortul însuşi, decât calea aleasă
în acest scop. Şi este aşa, pentru că în acest
mod omul merge înspre apropierea de sine.
Cel mai bun argument pentru abordarea
temei metaforele cunoașterii în acest număr
al suplimentului cultural al revistei școlii, îl
putem găsi într-o afirmație a lui Alexandru
Dragomir dintr-un eseu din volumul „Cinci
plecări din prezent. Exerciții fenomenologice”
„Ideea prea bună pe care o are omul despre
sine vine şi dintr-o „învăţătură” cu două tăişuri:
de mici învăţăm despre „eroi” (şi despre virtuţile
mari), învăţăm să urmăm pilda acestora, iar
rezultatul e că terminăm prin a ne şi crede deja
aşa, de unde mai târziu, când ne întâlnim cu
viaţa, avem mari dezamăgiri, frustrări etc. Poate
că e un principiu pedagogic greşit să vrei să
aprinzi în toţi dorinţa de a înfăptui pe măsura
modelelor, când ştim prea bine că doar o infimă
parte din noi va fi în stare să aspire în chip rea-
list către model.
Dar care e criteriul adevărului cunoaşterii de
sine? În cazurile simple, criteriul este verificarea.
Dacă mă cred curajos, mă verific în faţa unei
primejdii(...). Verificările nu pot fi experimentate,
ci învăţăm şi aflăm cum suntem oarecum la
întâmplare, adică pe măsură ce trăim un lucru
sau altul. Lăsată la voia întâmplării, cunoaşterea
de sine poate fi ori lacunară, ori falsă, ori
deformată, ori poate să nu fie deloc.
Ce-i de făcut atunci? Se pare că, înainte de
toate, pentru cunoaşterea de sine, trebuie să fii
preocupat de ea, ideal vorbind să fii preocupat
continuu: să te observi, să te judeci, să pui cap
la cap diversele verificări de sine, încercările la
care te-ai supus.”
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Miruna Cozianu, Andrei Palamariu
CNER VIIB

Se poate vorbi despre o criză a culturii în
societatea actuală? Ce soluții există?
Se vorbeşte incorect despre o „criză a culturii”.
Societatea de azi e cea mai mare consumatoare de cultură din toată istoria omenirii,
efect al globalizării, al reţelelor mondiale de
distribuţie a bunurilor simbolice, al Internetului etc. Putem vorbi, punctual, de o criză
a culturii scrise ; faptul se întîmplă nu atît
din cauza ”concurenţei” suportului electronic
pentru carte, ci, mai degrabă, vinovată e criza
economică. Iată. Piaţa cărţii din România este
estimată la circa 70 milioane de euro; aceeaşi
piaţă, în Germania este de 7 miliarde euro.
Cum se vede, veniturile diminuate, punctual
şi, sperăm, temporar, poartă vina „crizei” din
cultura scrisă.

Care e rolul teatrului de calitate în societatea contemporană? Dar în sistemul
educațional?

Relaţia teatrală face parte din gena umană.
Teatrul a însoţit societatea încă din zorii
înfiinţării sale, în Grecia lui Euripide, Sofocle,
Eschil. Azi, teatrul are un rol foarte important în sistemul educaţional şi nu numai; se
vorbeşte şi se face, şi la noi, e adevărat, încă
timid, terapie prin teatru, de exemplu.

Există interes pentru jocul de rol în rândul
adolescenților?

Nici un ecran, mic sau mare, nu poate înlocui scîndura scenei, indiferent unde este
descoperită: la teatru, într-o sală de curs, acasă,
în sufragerie, pe stradă, într-un club, oriunde.

Care este impactul festivalului „Hai la teatru!” asupra publicului?

Ajuns la ediţia cu nr. 7 Festivalul „Hai la
teatru!” a început cu cîteva trupe de elevi din
municipiul şi judeţul Iaşi; acum vin la Teatrul
„Luceafărul”, în cele trei zile de festival, 800 de
artişti şi, mai mult, există solicitări ferme de a
extinde selecţia la nivelul întregii Regiuni de
Nord-Est.

Ce presupune funcția de director al
Teatrului „Luceafărul”?
Seriozitate, responsabilitate, tenacitate, creativitate; într-un cuvînt, un management performant.

Ce scriitori preferați aveți?
Charles Baudelaire, poet; Dostoievski, prozator; Berdiaev, filosof.

Cum a luat naștere ideea festivalului „Hai
la teatru!”?
Ştiam despre existenţa unor „muguri” ai trupelor de teatru în şcoli din Iaşi (fiica mea, cu ceva
timp în urmă, „făcea” teatru într-o echipă de la
Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu”) şi din
judeţ (la Răducăneni, de pildă). Am avut ideea,
în 2006, cînd am venit la Teatrul „Luceafărul”,
de a „preda” scenele teatrului celor care ne
sunt, de obicei, spectatori. Ideea s-a dovedit
viabilă; azi, în şcolile ieşene se ştie despre
Festival şi, mai ales, se fac pregătiri intense –
am aflat asta – pentru viitoarea ediţie.

Cum
s-au
întâlnit
preocupările
dumneavoastră pentru critică literară,
teatru și scris?
Am stat mereu la intersecţia comentariului
literar cu teatrul; fie şi din simplul motiv
că, înainte de a fi spectacol, teatrul e text, e
literatură.

Cum este să fii înconjurat de oameni de
artă?

Sunt un om norocos; trăiesc şi, mai ales, fac
exact ceea ce-mi place.

Cum este să îți dedici viața universului
dramatic?
Am stat, pînă acum, aproape 20 de ani lîngă
actorii de la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”
şi, apoi, lîngă cei de la Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Luceafărul”; a fost timp suficient să
văd că teatrul, pentru majoritatea lor, înseamnă
pasiune mistuitoare, viaţa însăşi.

Ce faceți în timpul liber?
Citesc, scriu şi fac teatru cu nepoţii.

Ce mesaj aveți pentru elevii de la CNER?
Haideţi la teatru; în timpul liber citiţi, scrieţi,
construiţi-vă pe voi înşivă.

Ce părere aveți despre festivalul
internațional de teatru care s-a desfășurat
de curând la Teatrul „Luceafărul”?
L-am întemeiat în 2008; împreună cu colega
mea, Oltiţa Cîntec, director artistic al Teatrului
„Luceafărul”, l-am şi înfiinţat, ajungînd, iată, la a
VI-a ediţie. E cel mai mare festival internaţional
pentru publicul tînăr din această parte de
lume.
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Relaţia teatrală face parte din gena umană. Teatrul a
însoţit societatea încă din zorii înfiinţării sale, în Grecia lui
Euripide, Sofocle, Eschil. Azi, teatrul are un rol foarte important în sistemul educaţional şi nu numai...
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TEATRUL

O IMAGINE A LUMII
Dintotdeauna convenția tacită dintre emițător
și spectator a fost că fiecare punere în scenă
presupune o conjugare a forțelor la nivel artistic și intelectual, în cadrul axei suflet-suflet ce
se stabilește în planul scenei și al sălii de
spectacole. Scopul jocului scenic este acela de a
elibera spectatorul (efectul catharsis-ului) și de
a-l stimula să facă un exercițiu de identificare cu
un personaj preferat.
Rolul actorului este, deci, să determine această
interrelaționare cu ceilalți actori, dar și cu spectatorul, captivându-l, trăgându-l parcă în poveste.
Lucrul acesta este posibil atunci când, pentru
a reda impresia de viață foarte puternică, propunând o viziune similară asupra lumii, teatrul
îl determină pe actorul pasionat de arta sa mai
intâi să fie (personajul respectiv), și abia apoi
să acționeze (să joace/ să se dinamizeze). Abia
atunci convinge, prin jocul său, pentru că doar
atunci s-a transpus în pielea personajului, iar
publicul traversează experiența cathartică. Abia
atunci teatrul devine o imagine a lumii.
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DOINA IARCUCZEWICZ
ACTRIŢĂ LA TEATRUL „LUCEAFĂRUL” - IAŞI
În sala de spectacol, publicul se omogenizează, parcă, pe
undeva şi consider că între public şi actori trebuie să existe o
comunicare emoţională cu dus-întors pentru fiecare, astfel
încât, după ce părăseşte templul Thaliei, publicul să simtă
că a renăscut pentru o nouă pagină de viaţă.
Miruna Cozianu, Andrei Palamariu
CNER VIIB

Cum v-aţi hotărât să deveniţi actriţă? Ce
v-a determinat?

Consideraţi acum că vi s-ar fi potrivit altă
profesie?

În această perioadă, omenirea face apel la
adaptabilitate, în funcţie de necesarul impus
Pasiunea pentru un drum se iveşte în zorii de viaţă. Cu siguranţă că aş fi putut face foarte
vieţii, atunci când copilul, în jocul propriu, multe alte lucruri, dar, în acelaşi timp, mă
aşază impresiile din viaţă. Ştiu că din copilărie bucur că sunt o privilegiată a sorţii, deoarece
mi-a plăcut, ca şi altora, să mă joc de-a tea- am posibilitatea de a mă metamorfoza prin
trul. Disponibilitatea către joc şi dezvoltarea rolurile pe care le interpretez.
imaginaţiei mi-a determinat calea pe care am
urmat-o şi pe care o parcurg cu mare bucurie. În ce constă pregatirea anterioară unui

De ce actriţă la Teatrul „Luceafărul”?
Profesiunea de actor la Teatrul „Luceafărul”
impune o modalitate de exprimare artistică
deosebită faţă de multe alte teatre din
ţară. Pentru acest lucru am rămas în Teatrul
„Luceafărul”. Aici valenţele actorului total pantomima, muzica, dans, animaţie - sunt cele
care m-au fascinat şi pe care le ofer cu mare
bucurie unui public lipsit de convenţionalism
şi dornic să primească provocări inedite. De
altfel, de la fiecare copil şi tânăr, care au venit
să se bucure de spectacole, am împrumutat
energia şi vitalitatea lor pe parcursul carierei
şi, pentru aceasta, le mulţumesc prin noi şi noi
creaţii.

Cu ce sentimente vă încărcaţi după un
spectacol?
Cu satisfacţia lucrului bine făcut şi cu dorinţa
de a face tot ceea ce îmi stă în putinţă pentru
următoarele reprezentaţii.

spectacol?

În funcţie de complexitatea personajului,
antrenamentul pentru revenirea la standardele
destinului pe care trebuie sa îl interpretez este,
desigur, tratat cu maximă seriozitate. Şi este
aşa, datorită faptului că orice destin îşi are
caracteristicile de exprimare. Aşadar, de fie–
care dată mă despart de mine pentru a deveni
personajul acela.

Emoţiile sunt apanajul celui
nepregătit, nesigur. Un lucru
bine studiat îţi oferă siguranţă.
Cum vă simţiţi pe scenă?
Eu? Dar eu acolo nu exist. Există doar un personaj, care trebuie să palpite, să trăiască, să
fie adevărat. Revin la mine însămi abia după
aplauze.
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Aplauzele sunt, de fiecare
dată, cele care îţi dau certitudinea lucrului bine făcut.
Şi cu fiecare reprezentaţie,
dobândesc certitudinea
că sunt pe drumul potrivit.
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Emoţiile sunt apanajul celui nepregătit, nesigur.
Un lucru bine studiat îţi oferă siguranţă.

Cum transmiteţi pasiunea pentru jocul scenic ucenicilor dvs?
E ca un miraj. Pornind de la datele existente
în fiecare copil sau tânăr, dezvoltăm împreună,
cu creativitate, tot ceea ce ţine de fascinaţia
teatrului.

Este receptiv publicul contemporan la teatrul de calitate?
Se pot dezvolta diverse teze pe acest subiect,
în funcţie de educaţie, de gradul social etc.
Cu toate acestea, acolo, în sala de spectacol,
publicul se omogenizează, parcă, pe undeva
şi consider că între public şi actori trebuie să
existe o comunicare emoţională cu dus-întors
pentru fiecare, astfel încât, după ce părăseşte
templul Thaliei, publicul să simtă că a renăscut
pentru o nouă pagină de viaţă. Desigur, există
o căutare perpetuă a modernului, a ineditului.
Constat acum, cu mare plăcere, că foarte multe
teatre din ţară au împrumutat multe dintre
mijloacele noastre scenice. Şi vorbesc acum
din punctul de vedere al unui actor care a
fost primit cu ovaţii nu numai în ţară, ci şi în
străinătate. Teatrul „Luceafărul”, prin modul în
care s-a prezentat de fiecare dată, a fost aplaudat şi răsplătit cu superlative.

Blaga”, premii de interpretare pentru diverse
personaje la festivaluri internaţionale (Rusia,
Ucraina, Italia, SUA, Franţa, Austria, Cehia) şi
naţionale (Bucureşti, Galaţi, Cluj etc).

Cu ce vă ocupaţi în timpul liber?
Pentru un actor nu există timp liber. În clipa
în care te dăruieşti Thaliei, mintea, sufletul
gândesc şi palpită în orice clipă pentru creativitate.

Sfaturi pentru cei pasionaţi de teatru?
Pentru orice carieră este nevoie de seriozitate
maximă, implicare totală, devotament pentru
a atinge maximul randamentului.

Un mesaj pentru elevii de la Racoviţă?
Probabil ca aţi mai auzit spunandu-se “Ehei...
pe vremea mea... se făcea şcoală”. Aveţi toate
felicitările mele pentru seriozitatea muncii
voastre şi pentru performanţele cu care sunteţi
răsplătiţi. Ei bine, iată că nu numai pe vremea
mea se făcea şcoală; încă se mai face şcoală.

De când datează apropierea dvs de teatru?
Cred ca, în mare, am atins problematica în
întrebările de până acum. N-aş putea să zic
că a fost o zi anume, dar probabil că ziua în
care am spus prima poezie, iar pentru ea am
fost aplaudată, a fost, de fapt, o apropiere mai
ferma către acest univers.

Cum aţi obţinut confirmarea că aţi ales
cariera potrivită?

Pentru un actor nu există timp
liber. În clipa în care te dăruieşti
Thaliei, mintea, sufletul gândesc şi palpită în orice clipă
pentru creativitate.
Ce distincţii deosebite aţi pimit?
Într-o carieră în care s-au adunat mulţi ani de
pasiune pentru arta spectacolului, au apărut,
în mod evident, şi multe recunoaşteri. E greu
acum să le enumăr pe toate, din respect pentru răbdarea cititorului. Dar câteva dintre ele
îmi sunt foarte dragi şi nu pot să nu le amintesc: Premiul de Excelenţă “Festivalul Lucian

Pentru un actor, aplauzele sunt, de fiecare dată,
cele care îţi dau certitudinea lucrului bine
făcut. Şi cu fiecare reprezentaţie, dobândesc
certitudinea că sunt pe drumul potrivit.

De ce teatrul pentru copii?
Ador orice fel de manifestare teatrală în care
pot să mă exprim, dar publicul este cel care
îţi dă certitudinea că tu trebuie sa îi slujeşti.
Aşadar, prefer publicul vivace, dinamic, deschis
la nou şi la inovaţie, în contrapartidă cu publicul
conservator şi plin de condescendenţă.
Iubesc copiii, e un adevăr, iar pentru ei am slujit totdeauna. Mă simt un om împlinit pentru
că, uitandu-mă în jur, privesc generaţii care, cu
siguranţă, au fost fericite şi datorită mie.
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De unde energia necesară ca, după o
săptămână de repetiţii şi reprezentaţii,
să vă petreceţi fiecare sâmbătă la Ateneu
împreună cu trupa de copii şi adolescenţi
„Thalienii”? Ce vă motivează?
Consider că, atunci când împartăşeşti cu drag,
prin personaje, emoţii, trebuie să daruieşti şi
micilor actori în devenire din experienţa ta.
„Thalienii” de la Ateneu reprezintă un concept de trupă şcolară de teatru, prin care
aprofundăm mijloace artistice specifice. Există,
în această trupă, un entuziasm deosebit, care
îmi permite să aşez, ca pe rota olarului, pasiuni care, cine stie, poate că într-o zi vor deveni
o sursă existenţială.
Este bine ca la aceste vârste fragede să se
încerce cât mai multe activităţi care rezonează
cu oportunităţile vieţii.

Care este intrebarea la care ati fi vrut sa
raspundeti, dar nu v-a fost pusa niciodata?
Sincer? Nu m-am gandit. Şi asta datorită faptului că mereu sunt axată pe tipologia personajelor mele şi pe elevii mei. De altfel, de felul
meu, nu prea sunt vorbareaţă, ci, mai degrabă,
analitică.
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Care este rolul preferat interpretat?
Vitoria Lipan din „Baltagul”. Dar aş fi nedreaptă,
dacă aş da deoparte celelalte personaje.
Fiecare rol pe care l-am jucat, de la Magda
Orheianu din „Neamul Şoimăreştilor”, până
la şoricelul Muf, prinţese şi babe cloanţe, pe
toate le-am iubit şi le iubesc. Probabil că şi
din acest motiv am atat de multe premii de
interpretare.

Ce poet vă place? De ce?
Despre poezie trebuie să îţi spun că maestrul
meu de teatru îmi zicea că un actor care nu
ştie a rosti poezie nu este un actor bun. Din
această cauză, am fost şi sunt foarte atentă la
puterea metaforei pe care poezia o are asupra
spiritului. Dar, dacă ar fi să marturisesc sincer,
ei bine, pe Lucian Blaga îl ador.
De ce? Pentru că îmi place să merg pe urma
paşilor lui în căutarea luminii difuze, delicate,
pline de mister.

Dacă ar fi să o luaţi de la capăt, ce paşi
aţi schimba în cariera dumneavoastră?
Nu regret nimic. Am facut şi fac ceea ce
vreau, iar acesta este un lucru important.
Să faci ceea ce inima îţi cere este esenţial.

DIALOGURI

INTERVIU CU PICTORUL

CORNELIU FLOCOS

Când intri în atelierul unui artist adevărat, te simți ca într-un loc sacru. E un loc
unde pasiunea și devotamentul se întâlnesc. În dialogul de mai jos veți putea
observa cu câtă sinceritate a răspuns Corneliu Flocos, un pasionat al artei plastice.
E un om modest, cu un suflet curat și cu un talent excepțional în domeniul picturii.
Olimpia Zagnat
CNER VIIIB
Reporter: Bună ziua! Mulțumim că ați acceptat invitația de a ne acorda un interviu privitor
la arta plastică.
Corneliu Flocos: Bună ziua! Desigur, cu cea
mai mare plăcere.
R: Ce reprezintă arta plastică pentru
dumneavoastră?
C.F.: Pentru mine, arta plastică este o parte
din viața mea. Datorită faptului că am terminat Colegiul de Arte „Alexandru Plămădeală”
din Chișinău, am primit o educație artistică cu
valori artistice. Am învățat cultura exprimării
prin culoare și suflet.

R: Când și cum v-ați descoperit această pasiune pentru pictură? V-a îndrumat cineva?
C.F.: Pasiunea pentru pictură mi-am descoperit-o încă din copilărie. Primul îndrumător
a fost însăși bunica mea, care îmi povestea
despre eroi și îmi făcea desene cu aceștia. Ea
avea și alte calități: țesea alături de mama
covoare cu diferite modele foarte interesante,
care mă captivau. Crescând în acest mediu,
am ajuns să moștenesc cea mai mare calitate:
căutarea lor de a vedea frumusețea cu ochii
simpli ai unui țăran. Acestea au fost primele
puncte de tindere înspre estetic. La Colegiul
de Arte am avut ocazia să cunosc două
personalități care au avut o influență foarte
mare asupra mea. Profesorii și, în același timp,
și niște foarte buni prieteni, mi-au arătat cum
să ajungi pe drumul artei. „Simțeam cum
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parcă îmi transmiteau o energie, o posibilitate
de a vedea esteticul, frumosul și de a-ți aduna
toată puterea adolescentină, toate trăirile de
până atunci până într-un punct pentru a le
reda, mai apoi, în creații proprii”. Sunt oameni
purtători de lumină. Odată ce ai avut contact
cu ei ai ce învăța, ai ce povesti. După ce am
terminat colegiul în Chișinău, visul meu a fost
să fac facultatea în România. În 1996 visul
meu a devenit realitate la Facultatea de Arte
„George Enescu” din Iași.

Simțeam cum parcă îmi
transmiteau o energie,
o posibilitate de a vedea
esteticul, frumosul și de
a-ți aduna toată puterea
adolescentină, toate trăirile
de până atunci până într-un
punct pentru a le reda, mai
apoi, în creații proprii.
R: Vi s-a întâmplat să rămâneți fără inspirație?
Cum sau ce v-a determinat să continuați?
C.F.: Am rămas fără inspirație. Țin și acum
minte chiar un caz din adolescența mea de la
Colegiul de Arte din Chișinău: Se organizase
o tabără în Orheiul Vechi - „Tabăra de Creație”.
Îmi investisem toate economiile în pânze,
pensoane și culori. Când am ajuns acolo, începeam pânze, dar nu le terminam. A fost un eșec.
„Consideram peisajele prea frumoase pentru
ale putea reda”. După vreo patru zile m-am
întors înapoi dezamăgit că nici o lucrare nu
era reușită, spre deosebire de prietenul meu,
căruia îi reușiseră toate tablourile. În noaptea
aceea, am hotărât să ne ducem amândoi în
atelier. Era miezul nopții. Am ajuns acolo, eu
foarte mâhnit, iar prietenul meu foarte bucuros de realizările lui. Când m-am apucat de
lucru am început să mă îndoiesc de visul meu.
Îmi tot puneam întrebarea: „Sunt artist? Nu
sunt artist?”. Deodată se auzi o bătaie în ușă.
Era profesorul nostru. Când m-a văzut așa trist
lângă desenele neterminate, și-a dat seama
imediat de ce sunt supărat și a început să mă
încurajeze: „În artă sunt urcușuri și coborâșuri,
ca în viață”. Acest om mi-a dat un curaj enorm
de a continua. Cel mai important este să-ți
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menții starea sufletească.
R: Ce vă place cel mai mult să pictați și de ce?
C.F.: Este o întrebare dificilă pentru că e
foarte greu să redai în cuvinte tematica pe
care o abordezi atunci când începi o lucrare.
Temele pe care le au lucrările mele sunt
strâns legate de starea sufletească. Ea vine
spontan. O trăire sufleteasca este greu să o
redai prin cuvinte; ea are o stare emoțională
foarte puternică. În timp ce pictezi, tensiunea
are suișuri și coborâșuri. Abia spre finalul
lucrării se conturează o temă. Asta ține de
stare. De exemplu, pictura abstractă are un
conținut abstract de exprimare. Un alt stil
de care sunt pasionat este iconografia. În
Facultatea de Arte din Iași m-am specializat
în pictura murală. În termeni simpli, aceasta
constă în redarea imaginilor pe un perete. Eu
am ales pictura murală cu tematică religioasă.
R: Aveți niște modele în materie de pictură?
Ce artiști vă plac cel mai mult?
C.F.: Legat de pictura laică, îmi plac artiștii
Van Gogh, Leonardo Da Vinci, Marc Shagall și,
bineînțeles, profesorii mei. În ceea ce privește
pictura religioasă, îmi plac Teofan Grecu,
Andrei Rubliov, Emanuel Pantilov, Grigore
Popescu.

Lucrarea este ca o poză, o
întipărire a sentimentelor
artistului în timpul realizării
tabloului. Fiecare lucrare
spune ceva despre mine. Îmi
completează viața și îi dau,
în același timp, un nou sens.
R: Care vi se pare că este cel mai reuşit tablou
al dumneavoastră şi de ce?
C.F.: Cum am mai zis, nu am un anume tablou
care să-mi placă în mod deosebit. Fiecare
lucrare e ca un copil. Depun foarte multă
muncă, timp, atitudine, pasiune şi dragoste.
Toate calitățile împreună, conturează felul
meu de a fi, personalitatea mea. Lucrarea este
ca o poză, o întipărire a sentimentelor artistului în timpul realizării tabloului. Fiecare lucra-

R: Am auzit că sunteți un pasionat al picturilor în stil bizantin și al icoanelor. Puteți să ne
spuneți despre ce este vorba?
C.F.: Pictura icoanelor este o altă dimensiune a artei. Se bazează pe canoane și tradiții
bizantine și pe o viață religioasă. Pictura
religioasă se bazează pe cultul bizantin. Noi,
românii, suntem educați prin cultul religios,
deci și prin stilul bizantin. Exprimarea noastră
culturală din cadrul bisericii o facem prin
icoană, prin frescă.
R: De ce credeți că arta plastică face parte din
cultura noastră? Cu ce ne ajută ea în formarea
noastră ca oameni?
C.F.: Dacă studiem istoria universală a omenirii găsim urme ale culturii umane exprimate
prin sculptură, arhitectură, pictură, mozaic.
Umanitatea se exprimă prin artă. Arta este o
completare a cotidianului. Ea este o reflecție
a umanității. Omul nu trăiește doar pentru
mâncare sau bani, ci și pentru manifestare
artistică. Nu suntem ființe ale consumismului,

ci ale vieții spirituale.
R: Cum vă puteți descrie stilul personal?
Credeți că l-ați putea îmbunătăți cu ceva
anume?
C.F.: Stilul meu se bazează pe stări sufletești
și, dacă ar trebui să schimb ceva pentru
îmbunătățirea lui, ar fi modul de viață.
R: Un mesaj pentru tineretul de astăzi și, în
special, pentru cei pasionați de arta plastică?
C.F.: Este foarte important ca tinerii de astăzi
să ducă un mod de viață echilibrat sufletesc, intelectual. Calitățile pe care ar trebui
un artist tânăr să aibă grijă să le cultive ar
fi bunătatea, dăruirea, seriozitatea muncii,
seriozitatea alegerii unei meserii. Să aibă grijă
de viața spirituală pe care o duc. Și foarte
important e să pornească de la o pasiune
interioară, nu de la dorința de a deveni artist
cu orice preț.
R: Mulțumim foarte mult, domnule Corneliu,
pentru timpul acordat!
C.F.: Cu mare plăcere!
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NE APROPIEM UNII
DE ALŢII?
„Tu nu eşti încă pentru
mine decât un băieţaş,
aidoma cu o sută de mii
de alţi băieţaşi . Iar eu nu
am nevoie de tine. Și nici
tu nu ai nevoie de mine.
Eu nu sunt pentru tine
decât o vulpe, aidoma
cu o sută de mii de vulpi.
Dacă tu mă îmblânzeşti,
vom avea nevoie unul
de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn
pe lume. Eu voi fi, pentru tine, fără seamăn pe
lume.” (Antoine de Saint –
Exupéry – Micul Prinţ)
12 • Alte Cuvinte • noiembrie 2013

Ema Corodescu
absolventă CNER, studentă la Facultatea de
Geografie şi Geologie
untem oameni. Mai mult decât atât, suntem tineri.
Dorim, mai mult ca niciodată, să interacţionăm
unii cu ceilalţi. Ne găsim modele cărora vrem să
le câştigăm încrederea şi să le atragem atenţia. Dorim,
la rândul nostru, să primim aprecierea celor din jur. Ne
impunem să fim într-un fel sau altul doar de dragul unei
persoane. Dorim să schimbăm lumea, să o reclădim din
vise, dorinţe, aspiraţii. Într-un cuvânt, dorim relaţii. Avem
nevoie de relaţii. Nu putem construi nimic de unii singuri,
nici măcar pe noi înşine, pentru că: „orice om singur e
aşa de puţin, că nici nu-i poţi zice om. Abia toţi oamenii
împreună fac un singur om. Oamenii nici nu sunt, este
unul singur si acela suntem toţi laolaltă”. (Lucian Blaga).

S

E limpede pentru toată lumea că aceste relaţii se doresc
a fi pozitive. Conştient sau inconştient, tendinţa noastră

NU TREBUIE SĂ UITĂM,
LUAŢI DE VALUL ŞTIINŢEI,
ÎNVĂŢĂTURII SAU AL NOTELOR
CĂ „MÂINE” NU VOM PĂŞI ÎN
VIAŢĂ DOAR CA SPECIALIŞTI
ÎN CEEA CE VOM LUCRA, CI ŞI
MAI ALES CA OAMENI!
Timpul petrecut alături de colegii noştri
(elevi/ studenţi), de exemplu, este o ocazie nepreţuită de a învăţa să fim oameni
adevăraţi, să colaborăm pozitiv, şi, de ce nu, să
trasnformăm clipele petrecute împreună întrun timp mai agreabil şi util dezvoltării noastre
personale. Nu trebuie să uităm, luaţi de valul
ştiinţei, învăţăturii sau al notelor că „mâine”
nu vom păşi în viaţă doar ca specialişti în ceea
ce vom lucra, ci şi mai ales ca OAMENI!
Ce putem face ca să valorificăm această
minunată şansă? În primul rând, să nu
amestecăm relaţiile amiabile, colegiale, cu
cele de profundă prietenie, care au conotaţii
mult mai complexe. Prietenii trebuie să fie
puţini şi bine aleşi şi nu este neapărat să
aparţină clasei din care facem parte. E foarte
important să înţelegem că un singur om nu
ne poate satisface toate nevoile. Extrapolând
această afirmaţie general valabilă, clasa nu
e menită să ne consume toate resursele
emoţionale.

încercaţi să nu vă judecaţi colegii, bazânduvă pe presupuneri şi nu aveţi pretenţia ca
aceştia să fie oneşti 100%. Ajutaţi din proprie
iniţiativă, cât de mult puteţi, dar nu în detrimentul interesului personal. Nu vă supăraţi
din orice şi nu deveniţi posesivi cu colegii;
fiecare are dreptul la alegerile proprii şi nu
este obligat să ne dea niciun fel de explicaţii
în calitate de coleg. Păstraţi o limită în implicarea emoţională. Fiţi amabili, deschişi şi calzi,
dar fără exces de cuvinte, confesiuni şi capital
emoţional. Încercaţi să fiţi oameni plăcuţi şi
nu-i vorbiţi de rău pe cei din jur. Dacă simţiţi
neapărat nevoia de a vă amuza sau de a judeca
o persoană, faceţi-o cu măsură şi într-un cadru
cât mai îndepărtat de aceasta. Respectaţi
intimitatea fiecăruia şi nu i-o serviţi oricui pe
a voastră. Fiecare cuvânt pe care îl spunem se
poate întoarce într-o zi împotriva noastră! Nu
vă amestecaţi în diverse conflicte care nu vă
privesc şi nu daţi dreptate niciunei părţi. Pe
scurt, încercaţi să aveţi o relaţie universală cu
toţi colegii, bazată pe respect, ajutor reciproc,
bună dispoziţie şi, mai ales, pe măsură în tot
ceea ce faceţi!
În al treilea rând, după ce aţi stabilit acest
nivel universal, dacă simţiţi nevoia să vă
apropiaţi de cineva în mod special, faceţi-o
cu multă atenţie: asiguraţi-vă că persoana
vi se potriveşte sub aspect temperamental,
că puteţi avea încredere în ea şi, mai ales, că
prietenia profundă ce vă va lega nu va afecta
relaţia universală cu ceilalţi colegi. Acest
nivel universal, care este cheia unei bune
colaborări cu colegii atât acum, în şcoală, cât
şi în viitor, ca adulţi. Dacă dorim ca relaţiile
colegiale să funcţioneze, trebuie să menţinem
acest nivel universal. Vrem şi relaţii mai apropiate? Foarte bine, e mai mult decât benefic
să le întreprindem! Însă nu avem dreptul să
clintim cu nimic relaţia universală cu ceilalţi

În al doilea rând, pentru a avea o realţie bună,
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iniţială este îndreptată spre pozitiv, spre bine.
Cele mai înverşunate porniri, cele mai crunte
răzbunări şi cele mai monstruase gânduri sau
fapte nu sunt decât rezultatul unei imagini
defectuase asupra pozitivului. Apar fie în
încercarea noastră disperată de a atinge un
scop pe care îl considerăm (sau poate chiar
şi este) nobil, fie dintr-o frustrare adâncă care
dă naştere unei opinii eronate asupra a ceea
ce este bine sau ceea ce este rău. Nimeni nu
îşi doreşte de la început să fie rău. Nimeni nu
este rău. Unii doar devenim răi în încercarea
de a fi buni. Și, cu toate acestea, în fiecare
clipă avem şansa de-a fi buni, de a discerne
corect binele de rău. Totul este să ne aplecăm
mai des asupra personalităţii noastre, să stăm
mai des de vorbă cu noi înşine şi să admitem,
în fiecare clipă, că este loc de mai bine. Și să
luptăm pentru acest „mai bine”!

NOSCE TE IPSUM

colegi. Cu alte cuvinte, trebuie să punem mai
mult pe un taler al balanţei, fără să luăm de
pe celălalt taler. Dar cu măsură; de la prea
mulţi prieteni, balanţa se dezechilibrează, şi
nu mai putem fi colegi buni.

DACĂ EXPERIENŢA NU NE-A
CONVINS ÎNCĂ PE TOŢI DE
VERIDICITATEA LOR, SIGUR O
VA FACE ÎN VIITOR PENTRU
MAJORITATEA DINTRE NOI.
În al patrulea rând, în calitate de fiinţe
emoţionale, putem dezvolta o capacitate
extrem de utilă în relaţiile cu cei din jur:
empatia. Atunci când purtăm o discuţie cu o
persoană, indiferent care ar fi aceea, avem
tendinţa să-i judecăm afirmaţiile din perspectiva noastră, fără să-i acordăm niciun
fel de context sau circumstanţe atenuante.
Empatia ne ajută să ne punem în locul interlocutorului. Este aceasta, în fond, o aventură
a cunoaşterii şi a înţelegerii celuilalt. Pentru
a ne dezvolta empatia, e nevoie de voinţă şi
de exerciţiu în timpul discuţiilor cu diferite
persoane: când cineva îşi exprimă o opinie,
nu interveniţi pripit, ci solicitaţi cât mai multe
detalii, pentru a-i vedea cât mai clar propria
părere, neinfluenţată de vreo intervenţie a
voastră; încercaţi să anticipaţi următoarea
afirmaţie a interlocutorului; cereţi, cu discreţie,
şi informaţii despre impactul sentimental al
unei probleme asupra interlocutorului, nu
doar despre datele obiective ale acesteia;
încercaţi să purtaţi mici discuţii cu persoane
cu care vorbiţi rar şi analizaţi-le reacţiile;
mulţumiţi cât mai des şi oferiţi-vă ajutorul,
urmărind reacţiile celor cu care interacţionaţi;
acordaţi atenţie şi detaliilor de mimică într-o
discuţie. Acestea ar fi câteva dintre cele mai
importante şi mai simple mijloace de a ne
îmbogăţi capacitatea de a fi empatici. Mai pot
fi multe altele, câtă vreme se atinge scopul
de a privi prin ochii celui cu care colaborezi:
“limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot
să pătrundă în miezul lucrurilor”. (Antoine de
Saint – Exupéry – Micul Prinţ)
Unele peste altele, acestea sunt doar nişte
piste, mai mult sau ma puţin teoretice. În
final, fiecare dintre noi experimentează relaţii
şi trage concluzii: „Viaţa este cartea cărţilor.
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N-o citeşte oricine. Fiecare o poartă cu sine,
scrisă de la cea dintâi, până la cea din urmă
pagină. Dar pentru a o descifra e nevoie de
un dascăl aspru – EXPERIENȚA – să te înveţe
limba în care e scrisă” (R. Roland). Totuşi, îmi
asum răspunderea pentru aceste idei şi vă
recomand să vă aplecaţi, măcar parţial, aspura
lor. Dacă experienţa nu ne-a convins încă pe
toţi de veridicitatea lor, sigur o va face în viitor
pentru majoritatea dintre noi.

I

nteligența este înțeleasă ca posibilitatea
ființelor de a se adapta la situații de viață de
orice tip şi de a rezolva probleme. Definită,
inteligența emoțională este o competență
emoțională care ne ajută să ne abordăm
emoțiile şi să le aplicăm la situațiile din
viața noastră de zi cu zi. Persoanele care au
capacități emoționale bine dezvoltate, au
mai multe şanse să fie mulțumiți în viață şi
eficienți, îşi stăpânesc bine sentimentele şi
abordează corect sentimentele celorlalți.
Inteligența emoțională este formată din patru
elemente: înțelegerea mai bună a propriilor
emoții, gestionarea eficientă a acestora şi astfel, creşte semnificativ calitatea vieții; de asemenea, perceperea celor din jur şi bineînțeles
crearea unor mai bune relații cu aceştia şi
îmbunătățirea imaginii de sine.
Înțelegerea mai bună a propriilor trăiri
reprezintă, în fond capacitatea de a recunoaşte
sentimentele atunci când apar şi neputința de
inhibare chiar şi a celor care nu ne convin:
„Sunt furios/furioasă” în loc de a reuşi să
ne „înghițim” furia. Gestionarea emoțiilor –
capacitatea de a aborda trăirile interioare
neplăcute, după ce am reuşit să le acceptăm
că le simțim: „Îmi ocup timpul cu o activitate
care mă face să mă simt bine.”

În 1983, Howard Gardner a introdus conceptual de „inteligențe multiple” - 7 tipuri:
inteligența matematică-logică, inteligența
interprenorială,
inteligența
spațială,
inteligența kinestezică, inteligența lingvistverbală.
Gardner a enunțat: „Nu întrebați cât de de
deştepți sunteți, ci cum sunteți inteligenți”.
„De ce anumite persoane inteligente au
performanțe scăzute şi de ce anumite persoane slab pregătite au performanțe mărite?”
Nu există deocamdată răspunsuri clare.
Problema este legată nu decât de mult ai sau
de unde provine ceea ce ai, ci de ce poți face
cu acestea.
Inteligența emoțională nu are limite; oricine e
pregătit şi doreşte poate să-şi îmbunătățească
nivelul acesteia. Este necesară analiza
emoțiilor de bază cu care ne confruntăm, pentru a afla dacă deținem o astfel de inteligența.
Astfel de sentimente ne oferă posibilitatea
de a ne autocunoşte, putem să ne revizuim
trecutul, să ne revitalizăm prezentul, să ne
redirecționam viitorul.

Sentimentele ne conturează personalitatea făcându-ne mai puternici sau mai
„neputincioşi”, de aceea ideal ar fi să avem
forța necesară de a ne putea autocontrola
emoțional. Important este să detectăm cu
mai multă precizie emoțiile şi construirea propriului „sistem de lucru” cu acestea.
Originile conceptului de „inteligență
emoțională”: termenul a apărut pentru prima
data într-un articol din anii 1990 al psihologilor P. Salovey şi J. Mayer. Cu toate că acest
termen este relativ nou, componentele pot fi
datate până la afirmația lui Socrate (470-399
î.H.): „Cunoaşte-te pe tine însuți”. În Biblie,
atât în Vechiul cât şi Noul Testament „Nu
face altuia ce ție nu-ți place” şi „Iubeşte-ți
aproapele ca pe tine însuți”, pot fi văzute ca
elemente de Inteligența Emoțională.
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SENTIMENTELE NE CONTUREAZĂ PERSONALITATEA FĂCÂNDU-NE MAI PUTERNICI SAU
MAI „NEPUTINCIOŞI” psiholog Mihaela Rădulescu
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IQ

VER

CHEI ALE REUȘITEI
Gabriela Bosâncianu, Dragoş Băiceanu
absolvenți CNER, studenți la UMF Iași

Î

ncă din
timpuri străvechi omul a
conştientizat importanţa vitală a factorului inteligenţă, indispensabil pe scara
evolutivă de la asigurarea supravieţuirii
până la rezolvarea exigenţelor erei moderne. Se spune că oamenii inteligenţi au
putere şi influenţă, fiind superiori, atat din
punct de vedere social, cât şi profesional,
astfel încât a trăi viața ca pe o aventură, şi
ca pe o continuă autodepăşire, implică un
şir nesfârşit de alegeri, de compromisuri şi
riscuri.
Este greu de stabilit care ar fi cea mai bună
soluţie într-o anumită situaţie. Standardele,
capacitatea de analiză, temperamentul
influenţează alegerile făcute şi, de aceea,
viaţa fiecăruia este conturată în mod diferit.
Să încercăm un mic exerciţiu de imaginaţie:
relaxaţi-vă, închideţi ochii , respiraţi adânc şi
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încercaţi, corelând idealurile voastre actuale
cu aptitudinile de care dispuneți să vă
proiectaţi cu 15-20 de ani în viitor. Încercaţi
să răspundeţi la urmatoarea întrebare: Care
este experienţa din timpul liceului care mi-a
fost cea mai utilă în dezvoltarea mea ca om
şi ca profesionist? Ce credeam atunci că
îmi va fi de folos? Mai este valabil în acest
moment? Am trăit o experienţă neplacută
despre care credeam că îmi va afecta viitoarea carieră? Care au fost consecinţele?
Inteligenţa ca factor singular nu garantează
reuşita profesională, fapt dovedit de studiul
de caz care relevă faptul că nu de puţine ori,
persoanele cu un IQ ridicat sunt depaşite
de acele persoane cu un coeficient de
inteligenţă normal, dar care dezvoltă aptitudini deosebite în relaţionarea cu ceilalţi.
Asta demonstrează că nu numai informaţia
în sine contează, ci şi felul în care o expunem.
Cine deţine informaţia, deţine puterea, numai
în măsura în care este capabil să o gestioneze adecvat în funcție de circumstanţe.
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SUS

EQ

Acum caţiva ani, psihologul american Daniel
Goleman a definit noţiunea de inteligenţă
emoţională ca fiind cheia succesului personal şi profesional, o combinaţie de stăpânire
de sine, motivaţie, empatie, gândire liberă şi
tact. O persoană cu o inteligenţă emoţională
ridicată îşi poate controla reacţiile emoţionale
în raport cu alte persoane, datorită faptului
că este conştientă de toţi factorii care contribuie la apariţia reacţiei respective.

Pentru a beneficia cât mai mult de inteligenţa
noastră cognitivă şi pentru a o flexibiliza,
avem nevoie de o inteligenţă emoţională
bună, pentru că indiferent de cât de dotaţi
din punct de vedere intelectual am fi, dacă
nu manifestăm un comportament adecvat în
relaţiile cu celialţi, nimeni nu va rămâne în
preajma noastră să vadă doar ce nivel ridicat
de inteligenţă cognitivă avem.

Primul lucru la care ne gândim atunci
când vorbim despre inteligenţa emoţională
sunt: emoţiile ca statusuri mentale şi fiziologice, asociate cu o gamă largă de trăiri,
sentimente şi comportamente. Dispoziția
emoțională poate influența evaluările pe
care le facem în legătura cu alți oameni.
Experiențele cotidiene oferă numeroase
exemple în acest sens. Atunci când trăim o
emoție avem tendința de a acorda o mare
atenție evenimentelor corespunzătoare
dispoziției noastre emoționale decât celor
necorespunzătoare. Drept urmare învățăm
mai mult despre evenimentele care corespund dispoziției noastre .

Sistemul limbic poate fi considerat depozitul
nostru de date emoţionale şi de amintiri senzoriale. Tot ceea ce ni s-a întamplat vreodată
pe parcursul vieţii este înregistrat de creierul
emoţional. Acesta reţine două lucruri:

Omul inteligent din punct de vedere
emoţional se defineşte a fi omul stabil şi
echilibrat în relaţia cu ceilalţi, care este
capabil de a face alegerea optimă la un
moment dat şi reuşeşte să-şi păstreze calmul
în situaţiile critice, canalizându-şi energia în
direcţia rezolvării problemelor survenite.

Creierul emoţional sau sistemul limbic este
format în principal din amigdală şi hipocamp.
Din punct de vedere evolutiv, creierele noastre emoţionale s-au dezvoltat după creierele
autonome (responsabile de funcţiile vitale).

UNDE SE FORMEAZĂ EMOŢIILE ?
1.

Evenimentul în sine, inclusiv momentul zilei, ce făceam în acel moment sau
alte detalii ale unui incident puternic
emoţional informaţii ce sunt stocate în
hipocamp.

2.

Sentimentul creat de evenimentul în
cauză înregistrat de amigdală.
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Există anumite substanţe care joacă rolul de
componente chimice ale emoţilor fiind transportate la întreg organismul, unde răspund
de declanşarea reacţiilor emoţionale. Prin
urmare nodurile în gât, fluturaşii din stomac
sau înroşirea feţei declanşate de sistemul
limbic sunt iniţiate şi memorate de corpul
nostru astfel încat următorul eveniment care
declanşează amigdala este simţit în acelaşi
fel; legătura dintre emoţii şi corpurile noastre este puternică.

Starea afectivă influenţează, prin urmare,
modul de a acţiona şi de a reacţiona al
individului în anumite situaţii. Pe masură
ce omul se maturizează, emoţiile încep
să-i modeleze gândirea, să o influenţeze,
atrăgându-i atenţia asupra modificărilor
importante din interiorul sau din mediul
înconjurător. Anticiparea modului în care s-ar
simţi o persoană în anumite situaţii poate
să-l ajute în luarea deciziilor, în orientarea
comportamentului într-o direcţie sau alta.

PENTRU A TRECE LA UN
NOU NIVEL AL EXISTENȚEI
ESTE NEVOIE SĂ ADUCEM ÎN
LUMINA CONŞTIINȚEI VALORILE CARE STAU LA BAZA
REACȚIILOR NOASTRE.

Pentru a trece la un nou nivel al existenței
este nevoie să aducem în lumina conştiinței
valorile care stau la baza reacțiilor noastre
cu scopul de a le înțelege, asuma, pentru ca
ulterior să le schimbăm, să renunțăm sau să
le menținem fiind conştienti de existența lor.
Nu este de ajuns doar să aducem în planul
conştiinței emoțiile şi să le identificăm pentru a se realiza schimbarea pe care o dorim.

Conştiinţa emoţională de sine este fundamentul pe care se bazează majoritatea celorlalte elemente ale inteligenţei
emoţionale fiind primul pas spre explorarea
şi înţelegerea exterioară şi bineînțeles spre
schimbare.
Starea emoţională a unei persoane determină
un anumit fel de a privi lucrurile (o dispoziţie
pozitivă duce la o gândire optimistă, în timp
ce dispoziţia negativă generează pesimism).
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Scopul fiecăruia dintre noi este acela că,
după terminarea studiilor, să ne asigurăm
cariera mult visată, să reuşim atât din punct
de vedere profesional cât şi din punct de
vedere personal, pe scurt – să avem succes!
Prin dezvoltarea inteligenţei emoţionale
devenim capabili de a ne valorifica aptitudinile intelectulale şi creativitatea.

ESEURI

A ȘTI SAU A NU ȘTI
INCURSIUNEA LUI EMIL RACOVIȚĂ
ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII
Alina Bîrliga
profesor CNER

P

ovestea extraordinară a marelui om
de ştiinţă, Emil Gheorghe Racoviţă,
începe la Iaşi pe 15 noiembrie
1868, într-o casă de pe strada Lascăr
Catargiu nr.36. Copilăria şi-a petrecut-o
la Şorăneşti lăngă Vaslui, unde părinţii lui
aveau o moşie. Tatăl său, de profesie magistrat, a fost unul din fondatorii societăţii
“Junimea”, jucând un rol important în viaţa
culturală şi intelectuală a Iaşiului.
Racoviţă a primit o educaţie aleasă de
la părinţi, dar şi de la profesorii săi: Ion
Creangă – i-a fost doi ani dascăl, mai apoi
a studiat cu geologul Grigore Cobălcesu,
fizicianul Petru Poni şi istoricul A. D.
Xenopol, adevărate somităţi ale vremii. La
18 ani, la dorinţa tatălui, pleacă la Paris
să studieze dreptul. Face în paralel, din
pasiune, cursuri de geografie, biologie,
antropologie. Coresponda des cu fostul
coleg de bancă din liceu, Grigore Antipa.
Raco, după cum i se spunea, s-a dedicat
biologiei, în care a făcut un strălucit doctorat la Sorbona în 1896.
Un an mai târziu este ales să participe la o expediţie în Antarctica, la bordul navei Belgica, condusă de belgianul
Alte Cuvinte • noiembrie 2013 • 19

ESEURI

Adrien de Gerlache – iniţiatorul şi motorul
expediţiei. Aşadar, marea expediţie începe
la 16 august 1897.
Echipajul era format din geograful, astronomul Lecointe, ofiţerul Roald
Amundsen, americanul Frederick Cook –
medic, antropolog, fotograf, ce a devenit
mai târziu şi cuceritorul polului Nord,
polonezul Arctowski – geolog şi meteorolog, belgianul Danco – fizician, la care
se adaugă mecanici şi mateloţi, în total
19 oameni s-au urcat pe o navă de 32
m lungime şi 6,5 m lăţime. De remarcat,
caracterul universal al echipajului precum
si tinereţea sa, vârstele membrilor, fiind
cuprinse între 18 şi 30 de ani.
De-a lungul călătoriei, Racoviţă a consemnat în jurnalul său observaţii făcute asupra
florei şi faunei. A observat comportamentul balenelor, pinguinilor, albatroşilor, a
descris 40 de specii noi de licheni precum
şi unica plantă cu flori, o graminee – Aira
antarctica. Printre capturile sale a fost şi o
musculiţă, identificată în amestecul umed

de nisip şi guano de pinguin, care s-a
adaptat la vănturile puternice renunţând
la aripi, aceasta primind sugestivul nume
de Belgica antarctica.
La 10 martie, Belgica a fost prinsă într-o
capcană de gheaţă. Nu numai înaintarea,
dar şi întoarcerea nu mai erau posibile.
Temperaturile au coborât sub -43 grade
C, vânturile băteau cu 200 km la oră.
Captivi dar activi, membrii echipajului au
continuat cercetările. Raco nu şomează,
având disecţiile, având microscopul şi
borcănaşele sale. În acelaşi timp îşi
încurajează coechipierii, face glume, contribuie la ridicarea moralului camarazilor
lui. Pe 28 martie, anul următor, reuşesc să
scape din capcana de gheaţă, săpând un
canal în banchize.

NEVOIA LUI RACOVIŢĂ “NU DE
A ADUNA FAPTE, CI DE A LE PRICEPE” L-A FĂCUT UN SUSŢINĂTOR
AL TEORIEI EVOLUŢIONISTE
Se întoarce în Europa cu peste 1200 piese
zoologice plus piese botanice, la care se
adaugă observaţii asupra focilor, balenelor
şi păsărilor antarctice. Observaţiile asupra
comportamentului balenelor, însoţite de
fotografii, i-au permis să publice în 1903
prima monografie despre balenele australe, cu accent pe etologia şi ecologia lor.
Începuturile speologiei, ca ştiinţă, sunt
legate de o vizită pe care o realizează
în 1904, la peştera Cueva del Drach
– o minune naturală a Spaniei, unde
face o analiză asupra faunei adaptate
la condiţiile de peşteră. Astfel, pune
bazele unei noi ştiinţe – Biospeologia, şi
publică şi un eseu asupra problemelor
biospeologice.”Essai sur les problemes de
biospeologiques”, prima lucrare dedicată
biospeologiei din lume.
Drumul cunoaşterii continuă cu revenirea
în ţara natală. La propunerea savantului
Victor Babeş şi încântat de promisiunea
infiinţării unui institut de speologie, se
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Racoviţă nu numai că a întreprins primele
cercetări amănunţite asupra faunei şi florei antarctice şi a fost fondatorul incontestabil al biospeologiei ca disciplină
ştiinţifică, dar a formulat principii de o
valoare remarcabilă în studiile zoologice.
A fost singurul biolog român care a alaborat o teorie originală cu privire la evoluţia
lumii vii. Ajuns la maturitatea creatoare
si-a exprimat în cursul unei conferinţe
din 1927, reflecţiile sale asupra ecologiei umane: “Evoluţia omenirii pe acest
pamânt de întindere limitată a ajuns la
un stadiu care, sub pedeapsa prăpădului,
cere o schimbare...Trebuie ca bogăţiile

naturale să fie explotate ştiinţific, procedeeele empirice trecute prin sita metodei ştiinţifice, astfel încăt cele absurde să
fie părăsite, cele insuficiente-ameliorate şi
noi metode stabilite.” Nevoia lui Racoviţă “
nu de a aduna fapte, ci de a le pricepe” – l-a
făcut un susţinător al teoriei evoluţioniste.

„A FI SAU A NU FI – CREDEA EL – ESTE
O ILUSTRĂ DAR STERILĂ DILEMĂ
METAFIZICĂ….A ŞTI SAU A NU ŞTI
ESTE ADEVĂRATA ÎNTREBARE”.
Dorinţa lui de cunoaştere şi vasta activitate uimesc şi în acelaşi timp creează un
imbold pentru fiecare dintre noi.
„A fi sau a nu fi – credea el – este o ilustră
dar sterilă dilemă metafizică….A şti sau
a nu şti este adevărata întrebare”. Aceste
puţine cuvinte închid în ele un destin, un
crez şi de ce nu, un testament lăsat întregii omeniri.
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mută la Cluj, iar pe 26 aprilie 1920, printrun decret semnat de regele Ferdinand
este infiinţat institutul de biospeologie,
primul in lume. Racoviţă vine cu întreaga
zestre acumulată in 30 de ani de muncă: 3
vagoane cu aparate, ustensile, unele concepute chiar de el, o vastă bibliotecă. Vine
însoţit de doi specialişti: Rene Jannel si
elveţianul Alfred Chappuis. Clujul devine
capitala mondială a speologiei.

ESEURI

ACTOR FIIND,

SCOPUL TĂU ESTE SĂ FACI SPECTATORII
SĂ PĂTRUNDĂ ÎN POVESTE
Miruna Cozianu
CNER, VIIB

T

eatrul este un stil de viaţă. Când am
descoperit universul dramatic, m-am
simţit imediat atrasă de jocul scenic.

Ca actor, scopul tău este să faci spectatorii să pătrundă în poveste, să o credă, să
trăiască alături de tine fiecare moment
şi să simtă cum timpul zboară pe parcursul reprezentaţiei. Teatrul reprezintă
bucuria de a împărtăşi sentimentele şi
concepţiile tale celor ce te privesc. Prin
prisma pieselor interpretate, ca personaj,
poţi fi pus în diverse ipostaze ce te vor
face să experimentezi lucruri noi şi să îţi
lărgeşti orizonturile cunoaşterii. Actorii îşi
dedică viaţa scenei şi toată energia lor se
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canalizează spre desăvârşirea piesei. Chiar
dacă repetiţiile sunt lungi şi uneori obositoare, ei îşi găsesc energia şi împlinirea în
rezultatul final şi în aplauzele şi zâmbetele publicului ce savurează momentele
actoriceşti.
În opinia mea, teatrul are o mare
importanţă în societatea contemporană,
din care a dispărut de mult timp preocuparea pentru literatura de calitate. Astfel, prin
intermediul teatrului, oamenii se apropie
din nou de cultură şi conştientizează rolul
acesteia în viaţa fiecăruia dintre noi. Sunt
încântată să văd că din ce în ce mai mulţi
tineri se simt atraşi de teatru şi preferă
să îşi ocupe timpul liber cu astfel de
activităţi constructive.

Teatrul te ajută, de asemenea, să pătrunzi
în esenţa piesei şi să o înţelegi cu adevărat.
Astfel, jocul scenic te poate ajuta să îţi
largeşti cunoştinţele literare şi să găseşti
opere frumoase şi surprinzătoare pe care,
poate, altfel, nu te-ai fi gândit să le alegi.

Participarea la punerea în scenă a unei
piese de teatru te poate ajuta să devii
mai sociabil şi mai comunicativ, deoarece
îţi oferă posibilitatea de a te exprima
prin artă şi de a-ţi înfrânge fobia de a
vorbi în faţa unui auditoriu numeros. De
asemenea, îţi poţi exersa sau îmbunătăţi
calităţile oratorice şi dicţia. Pentru copii
introvertiţi, teatrul poate reprezenta posibilitatea de a-şi da frâu liber emoţiilor şi
de a socializa într-un mediu prietenos cu
alţi copii de vârsta lor. Pentru mulţi tineri, teatrul constituie şi un refugiu pentru
problemele cotidiene contemporane. Când
sunt pe scenă, se simt liberi şi în largul
lor, intrând în pielea personajului pe care
îl interpretează şi uitând de supărările
proprii.
Toate experienţele trăite alături de trupa
„Thalienii” și „Globus” m-au determinat să
descopăr că teatrul este unul din modurile
de exprimare prin artă care te face să te
simţi împlinit şi mulţumit de sine.
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Am descoperit lumea uimitoare a teatrului acum un an când m-am alăturat
trupei de teatru „Thalienii” de la Ateneul
Tătăraşi Iaşi şi trupei „Globus” a Colegiului
Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi. Atunci am
putut experimenta emoția autentică și
bucuria performanței în faţa unui public şi cum este să ai parte de tensiunea
specifică unui spectacol. Atunci am simţit
ce înseamnă repetiţiile intense şi multă
muncă. Însă atunci când te afli pe scenă,
tot efortul este răsplătit. Sentimentul de
împlinire de la sfărşitul unui spectacol
reuşit nu poate fi descris. Mândria, bucuria,
încrederea în sine, toate se reunesc într-o
stare unică, ce te face parcă să te ridici de
la sol.

MODELUL FINLANDEZ
Finlanda, spre
deosebire de
România, a înţeles
devreme că pentru
a fi o ţara prosperă
trebuie să îşi
educe populaţia.

Ciprian Cristea
absolvent CNER, student la UMF Iași
ie că ne place sau nu, timp de 5 zile pe săptamână trebuie
să mergem la şcoală/ facultate. Copilăria şi adolescenţa
ne sunt marcate de minunatele zile în care minţile noastre sunt modelate de către profesori şi de magnificele zile
în care suntem testaţi, în general pe numere (numărul unu,
numărul doi, numărul unu, numărul doi..). Dar să vedem cum
stau lucrurile într-o ţară îndepartată, Finlanda.

F

Finlanda, spre deosebire de România, a înţeles devreme că
pentru a fi o ţara prosperă trebuie să îşi educe populaţia.
Încă din anii ’50, sistemul lor educaţional a fost restructurat.
În mod eficient. Aşadar, în prezent, întreaga sagă a elevului
se bazează pe primii 9 ani de şcoală teoretică obligatorie,
care începe la 7 ani şi se termină la 15-16 ani. Deşi pare a fi
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ABSOLUT FIECARE FINLANDEZ
DE PESTE 15 ANI ŞTIE SĂ SCRIE
ŞI SĂ CITEASCĂ, FĂRĂ EXCEPŢIE.
Elevii finlandezi se bucură şi de numeroase
avantaje, cele mai importante fiind un prânz
gratuit în fiecare zi (care acopera circa o
treime din necesarul nutriţional) şi asistenţă
medicală la şcoală. În primii 9 ani, elevii mai
beneficiază şi de manuale şi materiale şcolare
gratuite, dar şi de transport gratuit la şcoală
(dacă este nevoie). Există şi şcoli private, însă
legislaţia le face neatractive. Acestea sunt, în
general, şcoli axate pe credinţă şi şcoli bazate
pe sistemul Waldorf.

Tot acest sistem este finanţat de stat, prin
municipalitaţi (pentru şcoli şi politehnici) şi
direct pentru universităţi. Statul alocă circa
6.5% din PIB acestui domeniu. O statistică
uimitoare este nivelul alfabetizării: absolut
fiecare finlandez de peste 15 ani ştie să
scrie şi să citească, fără excepţie; 99.7% din
finlandezi au urmat ciclul şcolar obligatoriu,
60% au absolvit universităţi, 45% politehnici
(se poate observa că unii au absolvit ambele
tipuri de educaţie terţiară), iar 25% au masterat, licenţă sau doctorat.

TOT ACEST SISTEM ESTE BAZAT
PE IDEEA CONDUCERII CENTRALIZATE ȘI A IMPLEMENTĂRII
REGIONALIIZATE.
Mai ramâne totuşi o întrebare foarte
importantă: care este cheia succesului? Tot
acest sistem este bazat pe ideea conducerii
centralizate, dar a implementării regionalizate. După cum spuneam şi mai sus, doar
universitaţile sunt controlate direct de stat.
Un alt motiv este recunoaşterea importanţei
învăţământului, din care derivă grija pentru
elev. Astfel, acesta nu este tratat ca un hard
disk cu două picioare, care trebuie să memoreze sute şi mii de pagini de informaţie, care
va deveni inutilă foarte curând .

Acum ajungem la subiectul preferat al tuturor:
evaluarea. În Finlanda nu există testări la nivel
naţional, clasificări ale şcolilor sau sisteme de
inspecţie. Notele, în primii ani, variază de la
4 la 10, nota de mijloc fiind, teoretic, 7. Dacă
un elev are media 4 la mai multe obiecte
ar putea fi obligat să repete anul. Totuşi,
această situaţie este rară. Decizia este luată
de direcţiunea şcolii respective şi de dirigintele elevului, după ce sunt consultaţi elevul în
cauză şi părinţii acestuia.
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o perioadă continuă, în realitate este divizată
astfel: până la 12 ani, elevii au un singur profesor pentru majoritatea materiilor (cam ca
în şcoala primară de la noi), iar de la 13 ani
până la sfârşitul acestei perioade, materia le
este predată de către mai mulţi profesori dar
în clase diferite şi în general în altă cladire
ca până acum. După aceşti 9 ani, elevii au
de ales între continuarea şcolii teoretice şi
şcoala vocaţională, care, faţă de echivalentul
său mioritic, nu înseamnă neapărat stigmatul
picării unui examen. Aşadar, dacă un elev
alege să continuie pe filiera teroretică, acesta
va fi pregătit pentru a merge la universitate
şi va fi mândrul posesor al unei diplome de
matriculare numită Abitur, care este rezultatul
trecerii unui examen care este proiectat astfel
încât circa 5% din participanţi pică şi circa 5%
obţin notă maximă. Dacă elevul continuă pe
filiera vocaţională, acesta va fi pregătit pentru
a se angaja imediat după ce termină studiile
secundare sau pentru a merge la politehnici.
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DRUMURI

DIALOGURI CU STUDENȚI
Într-o societate în care oportunităţile par să nu se mai sfârşească, ne întrebăm,
deseori, cum am vrea să arate viitorul nostru, ce facultate ar trebui sau am vrea
să urmăm. Iată ce au ales colegii noştri, absolvenți ai Colegiului Naţional „Emil
Racoviţă”-Iaşi şi ce păreri au ei despre facultate: Bogdan Teslăraşu, Răzvan
Manea (studenţi la Facultatea de Informatică – Iaşi), Georgiana Gâlcă (studentă
la Facultatea de Medicină şi Farmacie – Iaşi) şi Mircea Roşca (student la FEAA – Iaşi).
Ema Corodescu
absolventă CNER, student la FGG Iași

Georgiana: Cu siguranţă întreaga mea

convins că nu mă va ajuta cu nimic. Mai tarziu,
am aflat că în timpul liceului am învăţat să
aleg lucrurile care-mi sunt utile şi să le dau la
o parte pe celelalte.

experienţă din liceu contribuie la felul în
care voi aborda această nouă etapă a vieţii.
Consider că, atât cunoştinţele dobândite în
liceu, la orele de curs, cât şi cele pe care le-am
acumulat prin studiu individual în vederea
pregătirii pentru olimpiada de biologie, îmi
vor fi folositoare. Desigur, nu sunt deloc de
neglijat experienţa lucrului în echipă şi mentalitatea şi viziunea construite pornind de la
diverse întâmplări care mi-au clădit, treptat,
viaţa în liceu.

Răzvan: Într-o oarecare măsură. Te ajută, mai

Mircea: Mă ajută chiar foarte mult. E vorba

1.

TE AJUTĂ LA FACULTATE ÎN
VREUN FEL EXPERIENŢA
ACUMULATĂ ÎN LICEU?

Bogdan: În timpul liceului eram aproape

ales, experienţa de viaţă acumulată, nu atât ce
şi cât ai învăţat, pentru că oricum la facultate
se schimbă multe în această privinţă.
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despre un anumit stil de studiu pe care mi
l-am creat în liceu şi care mă ajută în stabilirea priorităţilor; plus că mediul competitiv

ESEURI
oferit în liceu a fost foarte important pentru impunerea unui anumit ritm în diferite
activităţi.

2.

CE TE-A DETERMINAT SĂ
ALEGI ACEASTĂ FACULTATE?

Bogdan: Forma de admitere, care mi-a per-

mis să am un lejer ultim an de liceu, durata
scurtă a anilor de studiu, oportunităţi foarte
bune de angajare.

Răzvan: Am ales facultatea de info pentru

că, evident, îmi place domeniul şi pentru că
acolo mi s-a părut că voi putea sa îmi cultiv,
în continuare, plăcerea de a programa (n-aş
numi-o chiar pasiune, cum zic unii).

Georgiana: Sunt multe motive care m-au
determinat să aleg medicina şi nu am să
încep cu afirmaţia clasică, despre care cred
că şi-a pierdut din valoare, fiind folosită
omiţându-se esenţa sa, şi, anume: „Vreau să
ajut oamenii”. În principiu, am considerat că
personalitatea mea şi aşteptările mele de la

carieră se pliază pe ceea ce înseamnă medicina: studiu, consecvenţă, perseverenţă, răbdare,
lucru cu oamenii. Sper să reusesc să devin
îndeajuns de capabilă, încât să pot contribui
cu adevărat la ameliorarea stării de sănătate
a celor ce solicită ajutorul meu.
Mircea: Eram interesat de problemele economice încă de la o vârstă foarte mică. În
timp, au apărut diferite pasiuni pentru anumite aspecte ale economiei, mai ales pentru
problemele legate de finanţe, burse de valori,
ce m-au determinat să aleg această facultate.

3.

CORESPUNDE IMAGINEA
PE CARE ŢI-AI FĂCUT-O ÎN
TIMPUL LICEULUI DESPRE
FACULTATE CU CEEA CE S-A
DOVEDIT A FI ACEASTA?

Bogdan: Nu foarte. Aveam impresia că voi

învăţa ceva care să mă dea pe spate la fiecare
obiect, însă pare-se că sunt cam pretenţios. În
schimb, nu m-am înşelat în privinţa numărului
mic al orelor de curs/seminar.
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`revelaţii` asupra vieţii, asupra a ceea ce se
`poate`, la fel mi s-a întâmplat şi în facultate
– la un moment dat am realizat că viaţa de
liceean e `minciună` pe langă viaţa de student, pe langă oportunităţile socio-profesionale existente.

Georgiana: În ceea ce mă priveşte, e încă

prematur să răspund la această întrebare,
având în vedere că sunt abia la „început de
drum”. Ce pot spune e că începutul arată că
drumul e unul dificil şi e nevoie de multă
muncă, răbdare şi de o bună organizare pentru o pregătire corespunzătoare.

Mircea: Mai mult sau mai puţin. Nu am vrut

să-mi fac anumite păreri despre facultate din
liceu. Știam că vreau să cunosc mai multe
despre economie şi că în acest domeniu vreau
să lucrez. Despre restul studenţilor pot să zic
că ce am aflat dinainte este in mare parte
adevărat (nu sunt mulţi interesaţi de studiu,
sunt mulţi „de umplutură”).

4.

CEOPORTUNITĂŢIDELUCRU
ŢI SE DESCHID ÎN CALITATE
DE STUDENT/ABSOLVENT
AL ACESTEI FACULTĂŢI?

Bogdan: Destul de multe : în fiecare semes-

tru primeşti câteva mailuri cu oferte de angajare. Încă din primul an ai ocazia să participi
la stagii de pregătire pentru firme de software
din Iasi ori din alte oraşe, şi, în final, poţi să te
angajezi.

Răzvan: În domeniul informaticii, limita e
imaginaţia proprie. Atât timp cât există voinţă
şi plăcere pentru ceea ce faci, îţi poţi găsi de
lucru încă din anul I (spre sfârşit). Depinde
doar de tine ce alegi să faci.

Georgiana: În calitate de absolvent, după

licenţă şi examen de rezidenţiat, voi avea posibilitatea de a lucra în calitate de medic rezident, iar după un număr de ani de rezidenţiat
(în funcţie de specializarea aleasă), se susţine
examenul de medic specialist şi, ulterior,
de medic primar. Există şi alte oportunităţi,
cum ar fi aceea de a lucra pentru o firmă de
medicamente sau de a alege implicarea în
cercetare medicală.
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Mircea: Se poate lucra în multe domenii

ca absolvent al acestei facultăţi: marketing
(orice companie care se ocupă cu promovarea
unui anumit produs, serviciu), finanţe (iar aici
gama e foarte largă; de la sectorul de stat Banca Naţională a României, Bursa de Valori
Bucureşti, Bursa de Mărfuri Sibiu sau orice
altă administraţie de stat, ca post de contabil, consultant financiar, economist -până la
cel privat - orice bancă comercială şi putând
ocupa orice funcţie, investitor pe bursa de
valori, manager de fonduri mutuale sau fonduri hedge, consultant financiar la orice companie, economist), statistică (în elaborarea
diferitelor statistici folosite în orice domeniu),
contabilitate ( de la contabil simplu pană la
expert sau specialist în audit contabil), relaţii
internaţionale (reprezentanţe internaţionale
la diferite firme, ambasade, consultant pentru
diferiţi reprezentanţi guvernamentali).

ESEURI

CÂND DEVINE
FASCINANTĂ O CARTE?
Elevi ai clasei XIIC
Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

Iolanda: În opinia mea, plăcerea lecturii pe care
o poate avea cititorul există doar atunci când
autorul are bucuria de a scrie pe acea temă. De
asemenea, farmecul cărții este dat de autenticitate și de acel “simț” al poveștii.

Eveline: O carte bună este, în primul rând, o

carte bine scrisă. Și e așa, dacă povestea trage
cititorul dinspre realitate înspre lumea descrisă.

Andrei: Îmi face o deosebită plăcere să mă

identific cu personajele unei cărți bune, să simt
pulsul evenimentelor relatate, să mă transpun
cu totul în universul plăsmuit de imaginația
autorului. Dintotdeauna am preferat romanele
care redau realitatea cu fidelitate, urmărind
sentimente și tumult sufletesc. Modul în care
reușesc să mă identific cu personaje prezentate
într-un roman constituie un criteriu important,
după care realizez selectarea unei cărți asupra
căreia m-aș putea opri.

Anastasia: Eu prefer cărțile care se axează
pe o analiză deosebită a ființei umane, cum se
întâmplă în operele lui Dostoievski.

Roxana: Ca o carte să fascineze, personajele
trebuie să impresioneze, asfel încât cititorul să
întâlnească povești care să redea frumusețea
vieții.

Ecaterina: Îmi plac cărțile care ne transpun în

lumea evocată. Cărțile bune reprezintă, de multe
ori, un refugiu. Întâmplările și personajele spun,
în acest caz, mai mult decât o poveste, redau
viața însăși.

Ariana: Îmi place să regăsesc într-o carte îmbinarea fantasticului cu realul, complexitatea personajelor și suspansul acțiunii.

Flavia, Călina: Prefer cărțile ce prezintă drame

adaptate epocii moderne, în care coordonata
psihologică să aibă un rol importanat. De asemenea, îmi plac cărțile în care accentul se pune
asupra valorilor morale.

Mădălina: Pentru mine, lectura reprezintă un

mod de destindere și e activitatea pe care
o prefer când am suficient timp liber. Este o
modalitate prin care îmi adun gândurile și, grație
acesteia, mă desprind de problemele cotidiene.
Nu urmăresc doar firul narativ; sunt atentă și la
detaliile legate de timpul povestirii și la fragmentele ce pun în lumină relațiile dintre oameni
(personaje).
Smaranda Sabina, Florentina, Diana: Un volum
mi se pare fascinant, dacă mă regăsesc în carte
pe mine însămi, dacă există o poveste credibilă.

Andreea: În opinia mea, latura psihologică a unei

cărți atrage cei mai mulți cititori, fiindcă astfel se
oferă advărate lecții de viață.
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LA RĂSĂRIT DE EDEN

O POVESTE CU UN IMPORTANT SIMȚ AL
REALISMULUI MITOLOGIC
Eveline Giosanu
CNER, XIIC
ohn Steinbeck reușește prin celebra
capodoperă “La răsărit de Eden” să
contureze o poveste a două generații
care se confruntă cu aceleaşi probleme
evidențiate de-a lungul timpului, încă de
la începuturile omenirii.

J

Romanul este o capodoperă, autorul
creând o poveste stralucită mai ales prin
combinația ideală şi reuşita de acțiune
înțesată a personajelor. Acesta are la
bază istorii captivante cu multe simboluri, cele mai multe fac trimiteri la Biblie
şi reuşesc să captiveze şi să surprindă
cititorul.
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Cel mai important simbol este chiar titlul.
Semnificația acestuia este evidențiată,
de fapt, pe parcursul romanului. Autorul
valorifică de-a lungul întregii acțiuni
mitul biblic a lui Cain si Abel, conflictul
celor doi frați fiind tema principală a
operei. De aici şi semnificația titlului: la
răsărit de Eden aflându-se oraşul Nod,
locul în care Cain a fost pedepsit să se
ascundă mereu de Dumnezeu.
Lupta dintre bine şi rău este nucleul
în jurul căruia se învârte subiectul
cărții. Opera prezintă mai multe personaje; acestea oferind complexitate
compoziției. Cyrus Trask, tatăl lui Adam
şi a lui Charles observă diferențele din-

DACĂ FACI BINE, VEI FI BINE PRIMIT; DAR DACĂ FACI RĂU, PĂCATUL
PÂNDEŞTE LA UŞĂ; DORINȚA LUI
SE ȚINE DUPĂ TINE, DAR TU SĂ-L
STĂPÂNEŞTI.”

adresează acest cuvânt lui Caleb, fiul său
pentru a-i arăta că nu-l consideră vinovat de moartea fratelui său, Aron, acum
putând să-şi stăpânească propriul destin.
De asemenea, în carte se mai observă că
în acel loc, la răsărit de Eden, chiar şi cei
buni poartă păcatul în ei. Atunci când El
l-a izgonit din fața Lui pe cel ce şi-a ucis
fratele, i-a dat nu numai pedeapsa pribegiei, ci şi putința de a alege singur ceea
ce va face şi l-a lăsat să se înmulțească,
deşi ştia de ce e în stare.
Aşadar, Steinbeck recreează, într-o
variantă modernă şi mult mai umanistă,
lupta dintre Cain şi Abel pentru câştigarea
bunăvoinței zeului biblic.

Sfârşitul romanului este optimist. Are
legătură cu ideea de “timshel”, cuvânt
care apare în Biblie când Dumnezeu îi
spune lui Cain: “Dacă faci bine, vei fi
bine primit; dar dacă faci rău, păcatul
pândeşte la uşă; dorința lui se ține după
tine, dar tu să-l stăpâneşti.” Adam îi
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tre personalitățile celor doi fii ai săi,
Cyrus este perfid, ipocrit, mincinos şi
reuşeşte să-şi creeze un nume în politică
folosindu-se de “calitățile” sale negative.
El devine bogat şi după ce se stinge din
viață lasă moştenire o avere uriaşă celor
doi copii. Conflictul dintre cei doi frați
Adam şi Charles este întreținut de ura
reciprocă ce la domină sufletele., de frica
pe care cel din urmă i-o insuflă celuilalt.
Impulsivitatea şi preaplinul sufletesc îl
determină pe acesta să fie pe punctul de
a-şi ucide fratele, în încercarea disperată
de a căpăta dragostea tatălui.

PARABOLELE LUI IISUS
CREDINŢA ÎNTRE IMITAŢIE ŞI ÎNŢELEGERE

Raluca Oana Călin
CNER, XIIB

Î

n urma unei cercetări amănunţite de 5 ani,
scriitorul şi filosoful Andrei Pleşu a mai adăugat,
ca de fiecare dată, o nouă operă de valoare pentru cultura românească de această dată privită din
două perspective: cea filosofică şi cea teologică.
Volumul constituie o nouă provocare lansată de
Andrei Pleşu pentru lectorii săi mai ales datorită
temei delicate şi care poate trezi uşor dispute:
cuvântul biblic şi posibilităţile aproape infinite
în care acesta poate fi perceput, înţeles şi aplicat
în viaţa creştinului. Scrisă acum câteva secole,
poate că o lucrare pe o astfel de temă nu şi-ar
fi găsit scopul; venită în această perioadă, ea
are un rol crucial pentru creştinul bombardat de
mesajele a tot felul de grupări religioase care
pretind că propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu
şi adevărurile sale ascunse. Este vorba de oameni care într-o infatuare nejustificată pretind să
înţeleagă lucruri care uneori sunt dificile şi pentru experţi în domeniu, iar rezultatul nu poate fi
decât unul singur: înţelegerea greşită, denaturarea mesajului biblic şi, cel mai grav, alertarea şi
agasarea unui număr cât mai mare de oameni cu
“decodificările” pe care ei le-au găsit.
Aşadar, pentru a nu divaga, volumul dedicat pildelor Mântuitorului, are un scop bine definit şi impetuos necesar societăţii creştine actuale: informarea.
Extremele trebuiesc înlăturate: exegezele duse la
extremă într-o derivă care îndepărtează pe cel ce
vrea să înţeleagă desigur că nu duc nicăieri dar
pe de altă parte, omul trebuie să dea dovadă de
o deschidere în receptarea şi înţelegerea unor
astfel de texte – aceasta este foarte pe scurt, poate
uşor superficial, ideea principală expusă în volum.
Omul trebuie să înţeleagă înainte să aplice, iată
îndemnul adresat de Pleşu şi care se întrezăreşte
şi din cuvintele Mântuitorului, deci prejudecata şi
premisa de „crede şi nu cerceta” sunt neadevăruri
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combătute puternic de Hristos; omul pe care îl
doreşte Dumnezeu în împărăţia sa este cel ce are
curajul de a pricepe, de a-şi folosi raţiunea care
i-a fost dată, de a nu se limita la sensul de primă
instanţă. Desigur, nu putem avea pretenţia ca toţi
să înţeleagă, căci dacă intrăm alături de cercetările
lui Pleşu în interpretările pildei talanţilor, vedem
că fiecăruia i se dă dar mai ales i se cere după
puterile sale.

DACĂ PÂNĂ LA EL CREŞTINII ERAU
AUTOMATIŞTI, ÎNDEPLINEAU RITUALURI DOAR PENTRU CĂ AŞA ŞTIAU
CĂ TREBUIE, CUVÂNTĂRILE SALE AU
UN IMPACT ATÂT DE MARE ASUPRA
OAMENILOR ÎNCÂT LE POT SCHIMBA
RADICAL MODUL DE PERCEPŢIE A
RELIGIEI: EI ÎNVAŢĂ SĂ GÂNDEASCĂ.
Doar frunzărind cartea, observăm că Iisus apare
în diferite ipostaze, ceea ce spune pare să se
contrazică, să contravină Tradiţiei de până la El,
stările lui par să se schimbe: e fie ameninţător, fie
blând, parabolele Sale sunt fie paşnice fie au o
doză de violenţă. Un ghid în înţelegerea lor este
aşadar nu un moft, o opţiune ci o necesitate, ba
mai mult, ceva ce ţine de vital; pentru că de la
o practică religioasă greşit înţeleasă prin prisma
simplei execuţii la pierderea de sine, a judecăţii
limpezi şi a mântuirii într-o ultimă instanţă nu
este decât un pas. Din acest punct de vedere,
Iisus a fost un revoluţionar al religiei, privit doar
din perspectiva Sa umană, acest rol pare să şi-l
asume prin parabolele pe care le spune ucenicilor. Dacă până la El creştinii erau automatişti,
îndeplineau ritualuri doar pentru că aşa ştiau
că trebuie, cuvântările sale au un impact atât
de mare asupra oamenilor încât le pot schimba
radical modul de percepţie a religiei: ei învaţă
să gândească, li se lansează o nouă provocare:
ca să înţeleagă, trebuie să pună întrebările potri-
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vite care să demonstreze deschiderea lor spre
înţelegere. De la exterioritatea în care se află, după
cum se precizează în carte, exterioritate faţă de
cuvântul lui Dumnezeu, de adevăr, de propria lor
personalitate, ei trebuie să lupte – un concept cu
totul nou, o schimbare radicală. „Dulcea violenţă”
o numeşte Protos. Arsenie Boca, îndrăzneala de
a cere cu insistenţă Mântuirea, nu doar din gură
(„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în
împărăţia cerurilor”, Matei 7,21) ci din fapte, fapte
cu care nu poţi bate la porţile cereşti dacă nu vin
în urma unei foarte bune înţelegeri a dorinţei lui
Dumnezeu, a condiţiilor pentru mântuire.
O astfel de înţelegere o oferă această carte a lui
Pleşu pe care risc clişeic să o numesc o adevărată
operă datorită atenţiei deosebite pe care el o
acordă detaliilor de interpretare. Este important
faptul că autorul alege să prezinte şi teorii uşor
deplasate ale altor exegeţi ai textului biblic pentru că Iisus nu încurajează obtuzitatea: trebuie
să cunoaştem totul ca să ştim ce să respingem
şi mai ales de ce, aşa încât demontarea acestor
păreri cu argumente solide şi logice au rolul de
a prezenta un mod de gândire pe care creştinul
ar trebui să îl adopte. Dumnezeu însuşi este
un exemplu pentru deschidere: el acceptă pe
oricine în Împărăţia Sa, este gata să renunţe la
orice prejudecăţi în schimbului acelei scântei de
credinţă venită din înţelegere. O gândire bazată
pe o cultură solidă pentru că o parabolă ieşită
din context îşi pierde din valoare va demonta
mereu metodic o gândire închisă pe care cred
ca am întâlnit-o cu toţii la diferite secte care ne
vizitează pentru a ne convinge de veridicitatea
credinţelor lor. Complacerea într-o interpretare adliteram de care aceşti oameni dau dovadă nu este
ceea ce vrea Creatorul de la om – o demontrează
Iisus prin faptele şi îndemnurile sale iar Pleşu o
reliefează cu fiecare ocazie.
Şi, în final, o să ma aliniez şi eu mesajului hristic
argumentat de Pleşu în „Parabolele lui Iisus” şi

am să îndrăznesc să formulez câteva concluzii
personale, ale unui lector fără experienţă care
ia contact cu o lucrare amplă cu numeroase
referinţe filosofice şi teologice. Fără să exagerez,
lucrarea mi-a oferit o nouă persepctivă asupra a
ceea ce înseamnă respectarea cuvantului biblic
şi de ce nu religia în sine: ce se aşteaptă de la
noi, ce trebuie să dăm la schimb pentru a ne
atinge scopul –mântuirea. Am apreciat amprenta
personală pe care o lasă autorul, exemplul pe care
îl oferă pentru această deschidere spre înţelegere
şi îndrăneală de a privi dincolo de interpretarea
proximă a unui text, chiar dacă unele pasaje sunt
oarecum controversabile. Este de apreciat aceast
echilibru pe care reuşeşte să îl menţină pe tot
parcursul lucrării sale între dimensiunea filosofică
şi cea teologică.

DUMNEZEU ÎNSUŞI ESTE UN EXEMPLU PENTRU DESCHIDERE: EL
ACCEPTĂ PE ORICINE ÎN ÎMPĂRĂŢIA
SA, ESTE GATA SĂ RENUNŢE LA
ORICE PREJUDECĂŢI ÎN SCHIMBULUI ACELEI SCÂNTEI DE CREDINŢĂ
VENITĂ DIN ÎNŢELEGERE.
Concluzia finală este, desigur, controversabilă, aşa
cum probabil îşi doreşte autorul său pentru a da
posibilitatea de interpretare, pentru a nu oferi totul
pe tavă poate dintr-un exemplu hristic pe care îl
adoptă semi-voluntar: Iisus este prin dimensiunea
sa umană un filosof, un cărturar „scandalos” cum
îl numeşte Pleşu, un dechizător de drumuri care
întrerupe şirul interminabil al fenomenelor de
fanatism religios şi al doctrinelor rigide; El singur
schimbă mentalitatea unei lumi întregi, modifică
legile vechi, aduce noul în ideolgie, transformă un
şablon într-un proces individual, circumstanţial
care nu poate decât să îi argumenteze caracterul divin, indubitabil pentru oricine se pliază pe
cuvântul său, are „urechi de auzit si ochi de văzut”.
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NUMELE
TRANDAFIRULUI
Andrei Savin
CNER, XIIC

D

acă ar fi sa răscolesc printre amintiri și
să mă opresc asupra unei capodopere
literare înscrise între ultimele creaţii pe
care le-am parcurs, aș alege să prezint celor
care cunosc mirajul lecturii romanul “Numele
trandafirului” de Umberto Eco. Volumul mi-a
acaparat atenţia prin motivul manuscrisului
găsit. Intrigile sunt captivante, misterele de
nepătruns se nasc și capătă amploare pe
măsură ce acţiunea evoluează, tensiunea e
crescândă. Toate aceste aspecte dau culoare
și complexitate operei permiţând lectorului pătrunderea insesizabilă în dimensiunea
fictivă.

ADEVĂRUL CARE DUCE LA DECODIFICAREA ENIGMELOR ESTE REVELAT PROGRESIV, LUCRU CARE
ÎNTREŢINE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL
ROMANULUI O ATMOSFERĂ
DENSĂ, ÎNCĂRCATĂ DE EMOŢIE.
Acţiunea e complexă și incitantă, permiţând
multiple interpretări şi surprinde veridic concepţiile din vremea secolului al XIVlea, viaţa călugărilor din acea vreme, rigorile
impuse de Inchiziţie. Se fac nenumărate referiri
care vizează concepţii filozofice, erezii religioase, spiritualitatea, adevărul absolut pus faţă în
faţă cu raţiunea și cu interpretarea individuală.
Există răsturnări de situaţii și un alt lucru
ce reţine atenţia cititorului este procesul de
investigare a faptelor. Adevărul care duce la
decodificarea enigmelor este revelat progresiv,
lucru care întreţine până la sfârșitul romanului
o atmosferă densă, încărcată de emoţie.
Romanul postmodern, „Numele trandafirului”
este construit în spiritul diversităţii. Subiectul
romanului, tehnicile de soluţionare a crimelor,
ingeniozitatea și gândirea deductivă a
protagoniștilor, atmosfera încărcată de suspans și descrierea cadrului în care se consumă
evenimentele relatate, ambiguitatea lingvistică
intenţionată sau apropierea de psihologie,
toate conving că “Numele trandafirului” este o
capodoperă în adevăratul sens al cuvântului.
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BĂTRÂNUL ŞI
MAREA
Raluca Mârza
CNER, XIIC

C

artea “Bătrânul şi marea”propune povestea
unui pescar bătrân care traversează o
experienţă iniţaitică: prinde un peşte
colosal cu care se luptă ore şi zile în şir fără a
reuşi să-l captureze, dar de care nici nu se lasă
învins. Hemingway propune multiple chei de
lectură a cărţii, fără a evidenţia trăirile protagonistului, preferând tehnica behaviorismului.
Personajul luptă cu epuizarea, cu neputinţa
vârstei şi până la urmă se întoarce la ţărm cu
scheletul peştelui, preţios nu pentru valoarea
sa materială, ci pentru că reprezintă dovada
luptei lui pe viaţă şi moarte cu fabuloasa fiinţă
a apei.
Între peştele captiv şi bătrânul Santiago, începe
o luptă îndârjită. Peştele viclean şi puternic nu
trebuie să-i scape. Când a ajuns în port, din
peşte nu mai rămăsese decât “şira spinării,
mare lungă şi albă, ce se termină cu o coadă
uriaşă”.
Povestirea nu insistă numai asupra aventurii
de pe mare a bătrânului, ci şi asupra sentimentului de încredere reciprocă existentă între
bătrân şi ucenic. Protagonistul îşi depăşeste
condiţia umană tragică, contaminându-se de
entuziasmul băiatului. La rândul său, Manolin
îl acceptă pe Santiago şi va asuma un destin
comun cu acesta.
Înfruntarea dintre om şi natură, zbuciumul
existenţial, parcursul iniţiatic, singurătatea,
dorinţa de a fi recunoscut de către ceilalţi,
toate acestea reprezintă încercări pe care le
depăşeşte cu succes eroul principal.
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DEGETE
MICI
POVEȘTI REALE CU AURĂ MISTICĂ
Mara Caluschi
CNER, IXB

A

părut la editura Polirom în anul 2005,
romanul Degete mici reprezintă debutul literar al autorului Filip Florian şi
totodată întruchipează materializarea dorinţei
sale de a scrie o carte care să îi placă şi în care
orice detaliu să-şi găsească locul care să-l
pună în valoare.
Povestea se construieşte sub forma unor trasee încâlcite care configurează un labirint, pe
care nu-l poţi înţelege cât timp eşti cuprins
în el, dar care se lămureşte văzut de undeva,
de sus, acolo unde s-ar afla cititorul care,
terminând de citit cartea, îi vede şi îi înţelege
toate cotloanele. Deci, sensurile faptelor relatate se dezvăluie treptat, în straturi, aşa cum
sugerează tabloul viu colorat de pe coperta
cărţii. Imaginile se leagă într-un roman al
viziunilor multiple, al dezordinii aparente
prin care ne sunt prezentate destine umane
ce gravitează în jurul unui singur punct: un
şantier arheologic. Astfel, descoperirea unei
gropi pline de oase omeneşti, în mijlocul
unui castru roman este pretextul narativ la
care apelează autorul pentru a aduce în faţa
ochilor cititorului mai multe personaje, cu
poveştile lor de viaţă.
Toate aceste instanţe narative se învârt în
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jurul neobişnuitei descoperiri, unele încercând să afle un adevăr, altele să-şi exprime
diferite păreri. Dintre acestea însă, două personaje m-au încântat prin complexitatea
vieţii lor ficţionale: Petruş, naratorul, pe care
ulcerul îl chinuie de mai mulţi ani şi care
îşi concentrează gândurile asupra iubirii
sale pentru Jojo şi călugărul Onufrie, căruia
autorul îi dedică un întreg capitol, personaj ce
consideră că apariţia osemintelor este o încercare dată de Fecioara Maria, pe care trebuie
să o depăşească în drumul spre divinitate.
Cele două personaje par că trăiesc în acelaşi
timp, în două universuri paralele: arheologul
este suspendat undeva între viaţă şi poveste,
iar călugărul este prins într-un timp şi spaţiu
magice, mistice, mai mult decât reale.

ROMANUL LUI FILIP FLORIAN M-A
SURPRINS PRIN APARENTA SIMPLITATE A MENTALITĂŢII PERSONAJELOR
ŞI PRIN MODUL ÎN CARE ACESTEA
DAU BUZNA UNUL PESTE CELĂLALT,
PĂSTRÂNDU-ŞI ÎN ACELAŞI TIMP
INDIVIDUALITATEA
Titlul, metaforă ce încununează atât
povestea colonelului-magistrat, personaj ce
colecţionează un număr impresionant de
oase ale degetelor mici, pentru protecţie, cât
şi întregul ansamblu de povestiri încapsulate

CARTE
de-a lungul operei subliniază ideea de echilibru între piese mărunte, îmbinate cu scopul
realizării unui întreg, asemenea degetelor de
la o mână.

CONSTRUCŢIA UNUI UNIVERS ATÂT
DE APROPIAT DE CEL REAL PRIN
SUPRAPUNEREA ATÂTOR POVEŞTI
MICI, FIECARE FERMECĂTOARE
PRIN DETALIILE SALE M-A FĂCUT SĂ
ÎNŢELEG CĂ ÎN ROMANUL LUI FILIP
FLORIAN IMPORTANT ŞI SEDUCĂTOR
ESTE ACTUL NARĂRII
Din punct de vedere al stilului, romanul
lui Filip Florian m-a surprins prin aparenta
simplitate a mentalităţii personajelor şi prin
modul în care acestea dau buzna unul peste
celălalt, păstrându-şi în acelaşi timp individualitatea; de asemenea, interesantă este
şi aura mistică în care este învăluită realitatea, fără ca aceasta să piardă ceva în planul
credibilităţii. Ficţiunea joacă un rol inedit, ea
stând la baza unor evenimente ce par rupte
din realitatea cotidiană, precum dorinţa unui
poliţist de a se afirma prin orice mijloace,
ipocrizia jurnaliştilor sau o poveste de dragoste trăită într-ascuns.
Elementul de originalitate al cărţii este
reprezentat de îmbinarea mai multor stiluri,

medii şi tipologii sociale prin care autorul îşi
exprimă viziunea asupra adevăratelor valori
ale unei Românii cât se poate de reale: Asta
am vrut să spun în roman: să imaginez o lume
care să nu aibă contact cu lumea care se vede
în ziare, la televizor, la vârful acesta superficial,
ca o coajă. Cred că, de fapt, tihna provinciei
spune mult mai mult despre ce este România
decât o spun evenimentele care se succed în
viteză, precizează Filip Florian într-unul din
interviurile sale.
Construcţia unui univers atât de apropiat de
cel real prin suprapunerea atâtor poveşti mici,
fiecare fermecătoare prin detaliile sale m-a
făcut să înţeleg că în romanul lui Filip Florian
important şi seducător este actul narării, şi
nu descifrarea misterului degetelor mici care
lipsesc dintr-o groapă cu oase. La finalul cărţii,
cititorul rămâne cu un sentiment de tristă,
dar, în acelaşi timp, plăcută nedumerire când
povestea se opreşte brusc, de parcă autorul şi,
odată cu el, cititorul trebuie să se întoarcă la
realitatea în care trăiesc.
Această stare pe care am trăit-o la finalul cărţii, precum şi naraţiunea captivantă,
dinamică şi ezoterică pe alocuri mă îndeamnă
să recomand romanul Degete mici tuturor
celor ce găsesc provocatoare o lectură care
ne proiectează într-o lume tainică, ale cărei
rosturi şi sensuri par să ne fascineze şi să ne
scape în acelaşi timp.
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IOANA MURGU
Ioana Murgu, absolventă CNER în 2013,
studentă la UMF, şi-a dezvoltat pasiunea
pentru arta scrierii în timpul celor opt ani în
care a învăţat la acest Colegiu, când, aflată
în căutarea sinelui adânc, făcea exerciţii de
autocunoaştere.
Proza a atras-o în egală măsură cu poezia,
de fiecare dată privind în lăuntrul sufletului ei sensibil şi încercând să exprime trăiri
contradictorii şi sentimente complexe.
A ales calea poeziei post-postmoderniste
care duce la cunoaştere prin metaforă şi la
bucuria de a încifra sensuri.
Creaţiile ei au fost apreciate, Ioana
obţinând premiul I la Concursul „Tinere
Condeie” şi calificându-se la faza naţională
în clasele a XI-a şi a XII-a.
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Nu pot să am încredere oarba în mine.
Şi asta pentru că
mi-e frică...
Mi-e frică
Să nu cumva să ...

MENTAL
Dacă ar fi să încep ceva acum,
Aş începe de aici:
Din mina creionului meu,
Din radiera ştearsă,
Din cearşaful gros.
Aş începe chiar cu peretele prea subţire.
Cu oglinda.
Cu rafturile înguste.
Aş vrea chiar să încep cu tine:
Cu pielea mereu mirosind a ceva nou,
Cu ochii mici.
Aş vrea, dar nu am puterea de a începe cu mine.
Nu pot să ridic ochii obosiţi din foaie
Si să mă privesc.
Nu pot să-mi las fruntea să se apropie tremurat
de a mea.
Nu pot să am încredere oarba în mine.
Şi asta pentru că mi-e frică...
Mi-e frică
Să nu cumva să ...
Înţeleg

Totul.

PSYCHO
Astăzi vreau să zâmbesc.
Da!
Astăzi pot fi oricine
Îmi doresc.
Exact cum a fost şi ieri.
Exact cum va fi mereu.
Pot să ies pe uşă
Cu căştile deja puse şi ochelarii la ochi.
Pot să mă întorc de două ori să iau ce uitasem.
Pot să fiu discretă
Pot să uit tot ce a fost in două minute.
Pot să te fac să te simţi ca şi cum nu ai conta.
Pot să fiu draguţă.
Pot să te fac să vrei să mă vezi din nou şi din
nou.
Pot să...

Nu pot să fiu Eu în fiecare zi.
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Sunt cale lactee.
Îmi vâjâie comete dintr-o
ureche în alta.
Din inimă îmi ies cuvinte
ce se transformă
fulgerător în stele.
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Aud.
Afară.
În noaptea de mai abia apus,
Sunet slab
de maşini
cu piese ce se zdruncina
în carcasele lor grele.
Iar acum,
Aud creionul,
Vag,

Cum îmbracă tot ce aud
în cuvinte,
Ca să pot auzi totul, din nou,
mâine!
Sau peste două zile...
Sau când voi avea nevoie de
puţină linişte.
Să-mi amintesc de cuvinte,
de nopţile de mai abia apus,
de creionul meu vechi ce zgâria
asurzitor pagina,

Să-mi aduc aminte că nu suntem decât nişte
sunete, învelite în cuvinte mari,
pe care unii le repetă la nesfârşit,
nu pentru că le-ar înţelege
neapărat,
ci pentru că nu ştiu cum să
scape de ele.

SUNT

PECETE

NU AM NEVOIE...

Eu...
Câmp verde cu ploaie!

stupefierea şi dezamăgirea
îmi sculptează sufletul,
până nu va mai rămâne din el
decât stupefiere şi dezolare.
iar eu, cea care eram,
O să ajung
galbenă,
Când boala
o să-mi sfărâme conştiinţa
Si n-o să mă mai recunoască
nimeni.
Când
viaţa va fi la fel de rară
cum e ozonul
deasupra Antarcticii.
Şi o să-o dozez.
Poate două minute
pe zi.
Dacă nu,
măcar odată
la două zile.
SENZAŢII
Când oamenii
Mă afund tot mai mult în:
eliberare!!
vor trece pe lângă mine
nimic
Milioane de inimi se adună, Şi nu vor putea privi
Aş vrea să spun :
se pregătesc, pentru o singură dincolo de chelie.
Nu am nevoie
ceva
bătaie la unison:
de mila voastră.
Reuşesc doar să îndrug:
EU!
Sunteţi cu
orice.
arizi şi
Ochi miraţi mă privesc :
Acesta a fost un minut din viaţa toţii
sterpi!
nebunie!
mea. Poate chiar
Vă dor prea mult hainele
Buze îngrozitor de crud arcuite Mai puţin
şi genele false,
mă acuză:
Poate chiar
vă obosesc organele apatice,
indulgenţă!
Mai mult.
învăţate să nu lucreze,
Degete subţiri, frustrate, mă Poate chiar
Nu vă mişcă nimic,
recunoaşteţi!
arată:
Deloc.
Eu plec mâine,
mâine rămâneţi
voi, înrăiţi şi galeşi.
Sunt cale lactee.
Noaptea mi se zbate în coşul
Îmi rup falcile şi scuip pământ, pieptului.
înecată.
Îmi curg stele din ochii goi
Şi las în urma mea
Sunt cale lactee.
dâre umede de penumbră.
Îmi vâjâie comete dintr-o ureche
în alta.
Luna îmi apasă grav coastele
Din inimă îmi ies cuvinte
ce se transformă fulgerător în Şi urlă lupii pelvisului.
Urlă sălbatic, cutremurându-mi
stele.
nefiinţa.
Sunt cale lactee,
Pustiul cheamă noaptea,
Solitară.
dar indigoul mi s-a impregnat
Sunt demiurg,
adânc în piele.
şi praf de stele,
Mă las neantului, să scap oraşul
şi cuvânt întru totul.
de lumina oarbă.

Nu, n-am nevoie
de milă...
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TOCURI PE ASFALT
Noaptea clară se revarsă valuri
valuri peste noi...
Peste toţi.
Vântul nebun doar mă-ncearca
cu-un gând
Uneori.
Tocuri pe asfalt.
Atât.
Aici încep.
Aici se poate încheia
O seară veselă,
O existenţă tristă.

Zgomot de maşini ce se zbat,
departe...
Tocuri pe asfalt.
Îmi trec încă odată limba peste
buze:
Te simt.
Şi totul e mai calm ca niciodată.
Las capul uşor pe spate, ca să
aud înca odată,
Noaptea de mai.
Tocuri pe asfalt.
Răspuns:
- Domnişoară!

Nu!
Domnişoara nu e aici.
Doamna nu a fost niciodată.
Geniul a apus demult
Şi mai trist e că nu cred că-l voi
mai găsi vreodată.
A rămas un copil
Şi tocuri.
Tocuri ce sună ritmic şi
bolnăvicios acelaşi clinchet disperat,

Undeva...în stânga.
Unde le duce vântul.
Şi foamea.

E încă mai

E mai.

MÂNA CU FUM
Pot să desenez,
în sfârşit,
Tot!
Poate să-mi
fie,
în sfârşit,
silă
De mine.
Pot să mă dezgust,
Până la repulsie.
Pot să mă cert
acum.
De ce,
Ioana?
De ce...?
Nu...Nu ştiu.

De mâine,
nu mai
E mai.
E înnorat.
Şi cerul e cumva alb pe alocuri.
E ultima zi,
bucuraţi-vă!
Sigur, e deja vară pentru mulţi.
Cei singuri ţipă a disperare
pe străzi.
Perdelele sunt toate trase,
Ei vor să alunge maiul
Din case.
Să îl dea brutal afară.
În casele lor,
Pe calendare scrie mare : iunie.
Eu aştept.
Vreau să privesc tot
încă odată.
Pentru că mâine verdele va fi
unul
bolnav şi
bătut de soare,
norii vor fi mai albi,
oamenii vor fi mai goi
si mai absenţi,
din ce în ce mai
inconştienţi.

Foamea cruntă
Mă mai ţine
şi pe mine în loc.
Şi silă de mine.
Da...
E o căldură plăcută
Dacă o priveşti doar.
Vântul bate slab
şi absurd.
Iar eu...
bat
paşii pe loc.
pe calorifer mai precis.
Şosete.
Mă învârt în jurul aceloraşi
Şi fum.
oameni.
Fum bătrân
Vreau
Ce miroase
Să-i cunosc
A stricat
Până în cele
şi a “Nu trebuia”.
Aud afară maşini ce sună spart a mai întunecate colţuri.
Să-i strâng lângă
piese stricate.
mine,
Şi ciori...
să mă aline
O cioară
puterea lor.
De nu ştiu unde
Eu...eu
îmi explica
sunt la urmă.
ce a fost
Când toţi vor pleca,
aici, înainte.
Şi când nu voi mai
vedea căldura,
Fumul s-a dus.
când vântul va bate adio
Eu am rămas.
mă voi ridica de pe scaunul din
Pentru încă n minute.
bucătărie
Pentru încă n zile...
Şi mă voi uita în jos la mine.
Pentru încă câţiva oameni.
O să-mi amintesc
Dar nu...
E mai.
Cum a...fost odată,
E încă mai!
Stau în bucătărie.
Într-un mai
Bucuraţi-vă!
Au plecat toate ciorile.
Când le aveam pe toate.
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Şi tocuri.
Tocuri ce sună ritmic şi
bolnăvicios acelaşi clinchet
disperat,
E mai.
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Pe scena noastră nu mai
avem decor.
Nici rezerve.
Nu vreau să mai împart
cu nimeni ploaia.
Vino!...
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Miros de ploaie
pofta de câmp,
Sinceră, răsfirată,
pofta de linişte.
Groasă, misterioasă până în Pofta de tine.
adâncuri.
Miros de ploaie,
Miros de ploaie,
persistent.
Dus de vânt,
Parfum de flori deja ude
Ce a speriat,
În închipuiri.
A bulversat, a întristat copiii,
Soarele se acoperă la răstimpuri.
A trezit plăceri...
Rămânem să ne ghidam după
Poate doar mie...
vânt,
Miros de ploaie
Să orbecăim prin şiroaie.
cald, ce-mi trezeşte
Oui, c’est bien!
simţuri noi,
Aduceţi ploaia!!
amintiri,
Vreau să merg după ea,

Până simt ca şi-a atins apogeul,
Până simt că toată cade pe mine.
Aduceţi...!
Să nu vină lumina.
Nu e nevoie.
Pe scena noastră nu mai avem
decor.
Nici rezerve.
Nu vreau să mai împart cu
nimeni ploaia.
Vino!...

Nu vine.

OAMENI
Mă uit de sus
la o altă specie.
La griji pentru nimic,
Vieţi irosite,
Feţe triste.
Promovăm banalul
şi aplatizarea:
“Suntem toţi la fel”.
Instinctele primare
ne conduc acţiunile,
Iar noi ne pierdem
undeva
la începutul drumului.
E haos
şi mizerie,
nu ascultăm nimic
nou,
ne doare
mintea
să concepem complexitatea.
Ne plângem mult,
Dar în final
ajungem să
realizăm că
tragem chiar noi
jugul ideilor pe care
le-am condamnat.

Ninge,
ne acoperă repede sufletul,
Să nu murim singuri,
Să ne spele păcatele
iarna asta albă;
ninge monstruos,
până ajung fulgii tăioşi
să se cuibărească dupa inimile
noastre bolnave,
să inţepe demonii ce se ascund
în noi, să-i alunge,
măcar ei...
E 10 acum,
cresc în mine temeri
uriaşe,
se zbat pentru
putere!
Vor să iasă, să
zbiere,
să domine
tot.
Ninge...
Să ningă pe mine!
Să-mi spele iarna toate păcatele,
Să cânte în mine ninsoarea,
Să-mi alunge demonii,

Să-i risipească,
Să mă scape de
noaptea din mine!
Hai,
lasă-ţi inhibiţiile
la începuturi.
La mese te cheamă
mirosul tare
de Cuba Libre
Şi fumul dulce...
Te aştept lângă mine.
Vino spre dimineaţă,
Să facem un cuvânt nou,
la răsărit...
Sau o cafea.
Să ne bem disperaţi
amintirile,
Să aprindem
scântei,
cu fiecare zâmbet.
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IUNIE
Cireşe ude
de soare,
de zori,
de ploaia groasă.
Franceza...
Se aude vag
departe
Cântă încet
Ce am fost,
Ce voi fi,
curând.
Tună surd,
Ca să-mi
distragă mereu atenţia,
Să nu uit nicicând unde sunt
Să nu
“mă iau cu gandul”.
Mă pişcă
Stropii mari
pe coapse.
Şi-mi curg suav
pe spate.
Nu, nu e mai!
E vară,
Şi plouă!
Plouă frenetic.
Da, am deschis geamul.
Am lăsat vântul să ia mobila
Şi am rămas în parfum
Şi-n ploaia asta rece...
Mi-am dat seama că
regretele şi privitul în urmă
nu-şi mai au rostul.
Nu va mai fi mai.
Până anul viitor.
Aşa că mă bucur de tot!
O să gust fiecare lună
Aşa cum va fi ea!

BRIZA VERII
Ţii minte când îţi
spuneam
Că tu
Mă duci
Peste tot ?
Ei bine
Astăzi
Am fost...
În cireşe
Şi flori
Unde vezi
verde,
Să ştii
Că sunt eu
Şi cresc.
Unde auzi
vânt,
Să ştii că sunt eu
Şi mă bucur de libertate.
Unde simţi
ploaie
Să ştii că sunt eu
Şi mi-e dor...uneori.
Dar să nu uiţi
Că am reuşit să
fiu peste tot!
Voi fi şi în cireaşa din mâna ta,
Cândva, când nu te vei aştepta.
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ORAŞUL
IOANA
Unde eşti atunci când te-ai pierdut?
Unde îţi place să pierzi anotimpurile?
Ce îţi place mai mult să priveşti
Cum trec?
zilele sau
şansele...
Îmi sună în cap acelaşi cântec
de
Demult...
Nu uit, orice ar fi, nimic.
Poate doar pe mine, pe drum, undeva.
Disecată,
Împărţită...
Pentru că se duc toate, nu?
Rămânem să convieţuim
Cumva cu drastica noastră conştiinţă
Şi să
nu ne îngrozim de ce vom afla şi vom vedea
Când vom începe
Să facem plimbari în oraşul din mintea
noastră.
Să ne aşteptăm să fie gol, pe alocuri...
Cred că e hâd
Şi murdar,
Într-o primăvară parfumată,
eternă,
Oraşul Ioana.

Nu văd de ce
ei îşi recunosc cu greu defectele.
Sunt rău, da!
Oraşul minţii mele e hâd,
E depravare şi beţie, la est.
E aroganţă şi mândria cea mai primitivă, la
vest.
E artă dusă în urât şi “prea mult”, la sud.
E naivitate până la lacrimi şi sunt goluri, la
nord.
Iar în centru...
Am rămas eu,
Descarnată
dar nu
desfigurată.
Am rămas să sting şi să aprind luminile din
oraş,
Să cânt scurt “noapte bună”.
M-am săturat ca ei să nu vadă
cum greşesc.
Eu nu sunt perfecţiunea,
Mulţumesc.
Versurile
acestea...
Nu sunt nimic.
Pentru că vin din centrul
oraşului minţii mele
Iar el,
recunosc,
E murdar,
colţuros şi neliniştit...

nu?
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ÎN CĂUTAREA
FERICIRII
Ecaterina Vasilache
absolventă CNER, studentă la UMF Iași

F

ericirea este un sentiment care, pe cât
este el plăcut, pe atât este de dureros,
durerea fiind provocată nu doar de
drumul pe care îl parcurgem pentru a o
găsi, ci şi de reacţia în faţa acesteia. Mulţi
se tem în mod inconştient să o găsescă,
alţii nu fac nimic pentru a o întâlni, iar alţii
luptă cu toată puterea lor, fiind în stare de
orice pentru a-şi atinge ţelul. Nu am putea
deci să punem pe aceeşi treaptă un om
dezinteresat, care se ascunde în spatele
sorţii pe care o crede predestinată, şi un
om care încearcă orice şi nu renunţă la
ideea ca ar putea fi fericit, indiferent de
obstacole. Avem deci dreptul nu la Fericire
(pentru că nu aceasta ne înalţă pe culmile
extazului) ci la a căuta Fericirea, căutare
de natură să întărească încrederea în sine,
şi să manifeste în tonuri puternice exaltarea şi bucuria.
Această temă este reprezentată în filmul intitulat foarte sugestiv „În căutarea
fericirii” (2006), film ce este mai presus de orice, o preţioasă lecţie de viaţă.
Protagonistul Chris Gardner (Will Smith)
tatăl lui Christopher Gardner, este un
familist care încearcă din răsputeri să
supravieţuiască. Devenit un părinte singur
în urma plecării nevestei, Chris continuă cu
încăpăţânare să caute o slujbă bine plătită.
Este acceptat ca stagiar la o prestigioasă
firmă de agenţi de bursă şi deşi nu este
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plătit, lucrează totuşi în speranţa că la
sfârşitul stagiului va obţine o slujbă care
îi va permite să aibă un viitor mai bun.
Condiţia socială şi chiar soarta îi sunt
potrivnice. Perseverenţa de care dă dovadă,
curajul şi mai întâi de toate optimismul
acerb îl ajută să-şi îndeplinească totuşi
visul.
Anumite secvenţe sunt memorabile şi m-au
facut să reconsider relaţia copil-părinte.
Un exemplu eleocvent al devotamentului,
grijii şi puterii de sacrificiu a personajului
principal este noaptea pe care el şi fiul
său o petrec într-o baie dintr-o staţie de
metrou. Pentru a evita impactul emoţional
la realizarea faptului că nu au unde dormi,
tatăl lui Christopher încearca să transforme o realitate dureroasă, într-un joc
infantil, prefăcându-se că se ascunde de
dinozauri.
Replicile: „Nu da voie nimănui să-ţi spună ce
să faci”, „Dacă ai un vis trebuie să-l protejezi”
şi „Dacă vrei ceva încearcă să-l obţii” sunt
mai mult decât nişte sfaturi anoste pentru
viaţă, pe care le dă un tată fiului său, sunt
o realitate trăită de Chris Gardner care
încearcă din răsputeri să reuşească.
„În căutarea fericirii” reprezintă succesul unui om, care reuşeşte datorită unei
ambiţii de fier să avanseze de la condiţia
de „marginal al societăţii” la cea de om
respectabil şi respectat, care în final poate
afirma că a găsit fericirea.

FILM

PIRAŢII DIN CARAIBE
PE APE ŞI MAI TULBURI

Cristiana Păruş
CNER, VIIIB

C

u toate că nimeni nu se mai aştepta la o
continuare a seriei „Piraţii din Caraibe”,
producătorii au decis să surprindă fanii cu
un nou episod. Spectatorii trebuie avertizaţi
în schimb că regizorul a optat pentru o
sumedenie de schimbări atât în jocul actoricesc cât şi în legendele pe care acţiunea le
are la bază. Singurele personaje care rămân
să ducă mai departe farmecul lumii piraţilor
sunt căpitanii Jack Sparrow (Johnny Depp) şi
Barbossa (Geoffrey Rush), Orlando Bloom şi
Keira Knightley părăsind lista de distribuţie.
Pierderea este în schimb compensată de
Penelope Cruz în rolul frumoasei Angelica şi
de Ian McShane în cel al căpitanului BarbăNeagră a căror interpretare se pliază perfect
pe caracterul filmului.
Regizorul acestei serii de episoade, Gore
Velbinski, face ca orice aventură să fie unică.
Sub direcţiile sale, actorii dau viaţă personajelor într-o manieră care te cucereşte,
emblematică fiind figura lui Johnny Depp, care
interpretează un pirat cu totul atipic faţă de
imaginea piratului clasic. Deşi păstreză viclenia şi depravarea tipică, personajul este înzestrat cu un simţ al umorului excepţional dar
şi cu o oarecare morală. De altfel, deşi a mai
fost distribuit în alte roluri mari care i-au adus
numeroase distincţii, pletele rebele, bandana
roşie şi codiţele în barbă pe care le poartă
în acest rol constituie o imagine stereotipică
asociată lui Johnny Depp.
În “Pe ape şi mai tulburi”, Jack Sparrow porneşte

într-o aventură nemaipomenită spre Fântâna
Tinereţii, împreună cu echipajul său şi cu frumoasa Angelica, despre care se sugerează că ar
fi o iubire veche a sa. În drumul lor, cei patru
piraţi întampină multe pericole reprezentate
de legende care le sunt confirmate. Aceştia
trebuie să se lupte cu sirenele, pentru a obţine
o lacrimă de la ele. Despre aceste creaturi ale
mării se spune că ademenesc prin frumuseţe
marinarii naivi care se lasă seduşi de cântecele
lor şi sfârşesc prin a le servi drept hrană. De
asemenea, se sugerează plasarea acţiunii în
Epoca Marilor Descoperiri întruât eroii trebuie să se lupte cu spaniolii pe o corabie
naufragiată pentru a obţine singura cupă care
putea capta apa din Fântâna Tinereţii.
Întorsăturile de situaţie sunt numeroase,
fiecare personaj căzând treptat în mirajul
posibilităţii unei tinereţi veşnice. Pe măsură ce
se apropie de ţelul călătoriei, cele mai ascunse
trăsături de caracter ies la iveală din fiecare
pirat, lăcomia, şiretenia şi egoismul înlocuind
dorinţa de cooperare şi aparenta înţelegere pe
care o manifestaseră pe parcursul călătoriei.
Deşi filmul a fost controversat, părerile fiind
variate în legătură cu opţiunea producătorilor
de a continua seria „Piraţii din Caraibe” într-o
formulă nouă, nu m-a impresionat doar pe mine
şi familia mea, ci are milioane de fani in toată
lumea. Beneficiul principal al filmului este că
se adresează tuturor categoriilor de vârstă,
fiecare spectator putând urmări elemente care
ţin de sfera sa de interes: istorie, mit, SF. Nu
puţini sunt cei care au optat pentru revizionarea filmului ceea ce demonstrează faptul că
pelicula a fost un real succes cinematografic.
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FILMELE DE
SCURT METRAJ
Raluca Oana Călin
CNER, XIIB

E

chivalent al speciei „fabulă”, filmul de
scurt metraj propune, în ipostaze alegorice, situaţii de viaţă specific umane,
într-o notă comică, frizând uneori absurdul.
Scopul este acela de a de a ilustra o întreagă
defectologie umană, sancţionând-o prin râs
hohotitor sau zeflemitor, ori doar printr-un
zâmbet ironic.
Aplicarea unor măşti animaliere pe chipuri
umane i-a preocupat deopotrivă pe scriitori,
cât şi pe cineaşti, tocmai datorită posibilităţii
de redare a adevărului într-o formulă originală
şi amuzantă, în acelaşi timp. Un reprezentant
producător al scurtmetrajelor de calitate este
studioul Pixar care promovează astfel de
clipuri în deschiderea filmelor de desene animate care încântă din ce în ce mai des copiii
din întreaga lume.
For the Birds (Pentru Păsări), prima producţie
de acest gen al studioului Pixar, transpune în
lumea păsărilor, aşa cum anticipează titlul, o
societate mediocră în care fiecare prilej de
bârfă şi ce ceartă este căutat şi fructificat la
cea mai mică ocazie. Un grup de păsări care
se ciondănesc pe o sârmă este întrerupt de
apariţia unei berze care doreşte să le intre
în graţii ca să facă parte din grup. Ca la un
semn, toate se opresc din ciripit şi încep să
o ironizeze pe noua venită, încercând să o
facă să renunţe. Mimica pe care animatorii
au reuşit să o aplice personajelor este extrem
de sugestivă, aşa încât mesajul este transmis
fără probleme publicului fără ajutorul vreunei
replici articulate aşa cum suntem obişnuiţi în
peliculele mai întinse.
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Geri’s Game (Jocul lui Geri) continuă seria celor
mai reprezentative reuşite Pixar propunân
într-o notă de umor negru lumea unui bătrân
singur care joacă şah cu sine însuşi. Acesta
stă într-un parc pustiu într-o zi de toamnă,
imaginea fiind încărcată de semnificaţii ale
condiţiei sale. Retras într-o lume proprie, el
întruchipează în jocul său două personaje
diferite care încearcă să se învingă unul pe
celălalt. El se amuză, joacă teatru, simulează
uimirea în faţa mutărilor „adversarului” şi
ajunge să câştige prin trişare, folosindu-se în
numeroase rânduri de arta simulării.
The Blue Umbrella (Umbrela Albastră) este
cea mai nouă creţie, apărută în iulie anul
acesta şi redă într-un mod alegoric o poveste
sensibilă de dragoste dintre două umbreluţe
care se regăsesc datorită faptului că sunt
speciale: spre deosebire de multitudinea de
umbrele gri, fără expresie, care călătoresc prin
ploaie, ele sunt colorate şi au ceva de spus
prin mimică. În încercarea lor de a ajunge
una la cealaltă, posesorii lor ajung şi ei să se
observe în final şi se sugerează înfiriparea
unei idile şi între ei. La fel ca umbreluţele, şi
ei se disting prin vestimentaţia cromată care
contrastează cu paltoanele gri ale celorlalţi
trecători.
Iniţiativa celor de la studioul Pixar este,
aşadar, de apreciat în contextul în care din ce
în ce mai puţine filme se axează pe puterea
sugestiei, preferându-se în schimb mesaje
explicite, accesibile unui segment mai întins
de spectatori.

PENSOANELE
FERMECATE

Horia Dragoslav
CNER, VD

Î

PROZĂ

era gata. Totul depindea acum de puterea
inspirației, dar şi de talent.

ntr-o încăpere mică, dar de unde pleacă idei
mari, se afla un pictor trist. Avea o înfăţişare
obosită şi parcă un pic suparată. Fruntea îi
era plină de riduri, iar ochii concentrați către
o foaie, o simplă foaie albă, goală.

După câteva minute, când era gata să renunțe,
pensoanele prinseră viață şi singure se
înmuiară în culori şi începură să traseze linii,
să dea forme schițelor şi uşor, uşor, să contureze ideea tabloului.

Deodată, se lăsă pe spătarul scaunului şi privi
abătut înspre tavan. I se părea că nu are idei,
că nu are muză, că nu are ce să picteze.

Deodată, pictorul se lumină la față şi începu
să prindă pensulele din aer, lăsând imaginația
să jongleze cu nuanţele.

Trecuseră luni de când pictorul nu mai crease
nimic. Fanii şi criticii începuseră să creadă că
perioada lui de înflorire era pe sfârşite şi că
ar fi trebuit să se retragă, însă insistau pentru
încă o operă.

În final a ieşit o capodoperă cum nu s-a
mai văzut. Acum iubitorii de artă erau foarte
bucuroşi, iar criticii, de asemenea, deoarece
avură foarte puține observații si adăugiri de
făcut cu privire la minunata opera de artă.

Atât de stresat fiind, chiar şi el a început să
creadă acest lucru; însă a refuzat să cedeze,
şi astfel şi-a mai acordat o şansă: a aşezat
pensulele pe masă, a pregătit culorile...Totul

Artistul înţelesese că pensoanele acelea
puteau reda ideea unui tablou, ideea fiind
conturată de imaginația ce sparge barierele
realului.
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superb. Tot ne-am plimbat şi, la un moment
dat, ne-am aşezat jos şi am început să vorbim
despre una, despre alta...Până am spus:
-Oh, Oana...ce peisaj superb...nu? uitasem că
ea nu putea vedea. Dar ea, nu se supără.

PRIN OCHII
SUFLETULUI,
TOAMNA E…
ALTFEL
Olimpia Zagnat
CNER VIIIB
Premiul II la concursul Artceva

C

ine ştie ce se întâmplă în sufletul lor...
Chiar dacă nu pot vedea cu aceste instrumente ale văzului, ei au ceva mult mai
important - ochii sufletului. Cu ei pot vedea
lucruri pe care alţii nu le percep. Ei sunt
nişte oameni speciali. Văd cu sufletul, judecă
cu sufletul. Şi...ar admira, cu siguranţă, un
peisaj de toamnă cu mai multă insufleţire.
De multe ori, noi suntem orbi. Trecem peste
toate frumuseţile naturii pentru a ne ocupa
de treburile noastre care ni se par mult mai
importante. Dar nu, nu este aşa.
În aceeaşi situaţie este şi prietena mea, Oana.
Ea nu bagă însă în seamă acest defect al ei,
această neputinţă de a vedea, ci încearcă să
fie blândă şi îngăduitoare cu cei din jurul ei.
Chiar dacă ea a vazut în faţa ochilor numai
un peisaj negru şi întunecat, ea incercă să
biruiască această umbră.
Într-o zi, am vrut să-i fac o surpriză şi am
dus-o în parc. Era toamnă şi peisajul era unul
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-Cred că da. Tu, ce vezi când te uiţi la un peisaj de toamnă? mă întrebă.
Niciodată nu am povestit cuiva un peisaj de
toamnă. Eram în panică. Nu ştiam cum să-i
spun.
-Bine. Dar să nu te superi dacă nu îţi place.
Bine? Ne-am înţeles?
-Sigur.
-Bine. Ăăăă...Păi...O, Oana, mi-e frică să nu te
dezamăgesc.
Dar ea mă prinse de mână şi-mi zise:
-Tu nu poţi să mă dezamăgeşti. Nu ai făcut
niciodată asta. De ce ai începe acum când te-ai
oferit să faci un lucru atât de frumos pentru
mine?
Mi-a zâmbit. I-am zâmbit şi eu. Şi sunt sigură
că a ştiut că i-am zâmbit.
-Un peisaj de toamnă e deosebit, am început.
E ca şi cum nişte degete fine te-ar atinge şi,
deodată, parcă o mireasmă de crizanteme te-ar
înconjura şi te-ar invita la dans. În dansul vostru,
nişte lingouri de aur ar cădea luminând ringul
vostru. Covorul pe care dansaţi e numai din
aur şi smarald. Dar, deodată, o potecă ruginie
despică placa preţioasă. Uitându-te în faţă, vezi
nişte soldaţi maiestuoşi ce stau drepţi, necliniţi,
aşteptând parcă pe cineva foarte important.
Păsările ciripesc încântate si roiuri de frunze
cad formând parcă un curcubeu de roşu aprins,
oranj, ruginiu şi galben. În această privelişte,
în faţa ta apare o zână superbă. Îmbrăcată în
cele mai frumoase veşminte pe care le-ai văzut
vreodată. Ea, graţioasă, se apropie de tine şi te

-Văd, văd! Pot să văd! Mulţumită ţie pot sa-l
văd!
Era o imensă bucurie pentru mine să ştiu că
prietena mea putea vedea ceea ce văd şi eu.
Că, în sfârşit era fericită de peisaj. Că simţea
aceeaşi bucurie imensă de a trăi, aflându-se
într-un loc atât de frumos!

ÎN SUFLETUL MEU ÎI MULŢUMEAM
DE MII DE ORI PENTRU CĂ NU AM
DEVENIT NEVĂZĂTOARE ÎNCÂT SĂ NU
RECUNOSC UN PEISAJ DE TOAMNĂ. SĂ
NU RECUNOSC O RAZĂ DE SOARE, O
FRUNZĂ COLORATĂ DEOSEBIT, O BRIZĂ
UŞOARĂ, UN PARFUM DE CRIZANTEME.
Putea să vadă copacii ca nişte soldaţi drepţi
aşteptând un semn, ceva foarte important
care era zâna. Frumoasa zână-soarele imens,
ce încălzea sufletele răcite şi le însenina.
Putea să vadă lingourile de aur, adică razele
ce mângâiau fiinţele firave şi curcubeul de
culori care erau de fapt frunzele în roiuri ce
cădeau din copaci, şi covorul ca pe un înveliş
de frunze. Mi-am dat seama că ea simţea
acest peisaj în sufletul ei, dar auzind de
la mine această descriere, avu încredere în
inocenţa de care dădea dovadă.

printre care e una dintre persoanele cele mai
importante din viaţa mea.
-Oana, îţi mulţumesc! am zis.
-De ce? mă întrebă ea mirată.
-Îţi mulţumesc că eşti prietena mea şi m-ai
învăţat să văd. M-ai învăţat să privesc, Oana. Tu
m-ai învăţat.
Oana zâmbi. Şi zise:
-N-aş fi reuşit fără ajutorul tău.
-Deci, ne-am ajutat una pe cealaltă?
-Da. Adevărul e că n-am putea supravieţui
una fără cealaltă.
Oana îmi zâmbi. I-am surâs şi eu.
-Ştiu că mi-ai zâmbit, a spus ea.
-Cum aşa? am zis nedumerită.
-Când zâmbeşti, simt un tremur de uimire ca
şi atunci când îmi povesteşti ceva. De pildă, cum
mi-ai povestit astăzi despre toamnă.
-Dar eu nu ţi-am mai povestit niciodată ceva
atât de intens.
-Corecţie: nu mi-ai povestit niciodată cu voce
tare ceva atât de intens.
Cu siguranţă, Oana avea acel ceva, ca şi cum,
prin ochii sufletului, toamna e…altfel. Nu e
numai o linie de copaci fără frunze şi flori. E…
altfel.

-Mulţumesc! Pentru tot! Sunt sigură că peisajul pe care mi l-ai povestit e unic. Şi ştiu că
tu ai un dar. Că tu vezi altceva decât ceilalţi
oameni. Sunt fericită că nu văd ceea ce văd ei. Îţi
mulţumesc. Mult, mult de tot! şi mă îmbrăţişă.
Simţeam o căldură imensă când mă îmbrăţişă.
O dragoste infinită ce mi-o transmitea întotdeauna, dar acum era mai puternică. În sufletul meu îi mulţumeam de mii de ori pentru
că nu am devenit nevăzătoare încât să nu
recunosc un peisaj de toamnă. Să nu recunosc
o rază de soare, o frunză colorată deosebit,
o briză uşoară, un parfum de crizanteme. Aş
fi fost mai mult decât oarbă. Mă bucur atât
de mult de faptul că am o prietenă atât de
sufletistă cu care să vorbesc. Şi mă bucur că
am putut s-o fac fericită dezvăluindu-i toamna descoperită altfel. Era o misiune la care mă
angajasem în calitate de prietenă. Astfel, mă
bucur că mi-am dus la bun sfârşit misiunea.
Mă bucur că am reuşit să fac un om fericit azi,
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serveşte cu struguri, nuci, gutui şi mere.O briză
uşoară te mângâie încetişor. Zâna a dispărut.
Dar, acum, nişte spiriduşi stau lângă tine. Ei se
uită întrebători la tine, ridicând mâna la cer,
dând de înţeles că sunt semne să plouă. Te
ascund într-o scorbură, iar tu priveşti îndelung
acest paradis ce se înfăţişează în faţa ochilor
tăi...acum vezi? Oana, vezi?

PROZĂ

REFLECȚII
DESPRE OM
Popa Alexandra Ioana
CNER, VIIB

Premiul I la concursul „Atelierele creativității” din cadrul
proiecctului „O carte citită, o carte găsită”

O

mul este o fiinţă paradoxală care
construieşte castele de iluzii şi vise
pe nisipul mişcător al istoriei. Raţional
sau iraţional, sensibil sau dur, tare sau slab,
milos sau crud, curajos sau laş, sincer sau
ipocrit, cutezător sau mărginit, meschin sau
nobil, însă aproape întotdeauna orgolios şi
însetat de frumos şi mai bine, el nu cunoaşte
niciodată odihna, fiind veşnic în căutare de
nou.
Nemărginirea spaţiului şi a timpului a copleşit
întotdeauna omul care este, prin natura lui,
o fiinţă limitată. Neputând nici măcar să
pătrundă cu gândul, şi cu atât mai puţin să
străbată fizic această imensă nemărginire,
omul a pus dintotdeauna măsuri şi jaloane
într-un timp şi un spaţiu enigmatice şi infinite.

ADESEORI, FRUMUSEŢEA NU ESTE
DECÂT O MASCĂ BINE ÎNTREŢINUTĂ.
ŞI CHIAR ŞI ATUNCI CÂND ESTE
AUTENTICĂ, E ATÂT DE EFEMERĂ, MAI
EFEMERĂ CA O UMBRĂ PE APĂ.
Acei ce-şi joacă toată viaţa pe cartea lucidităţii
ajung adesea pe margini de prăpăstii unde
văd lucruri pe care le-ar fi fost cu mult mai
bine să nu le fi cunoscut.
Purtăm în noi o întreagă lume, care se stinge
odată cu noi. Ceea ce rămâne în urmă sunt
numai fragmente disparate, cioburi dintr-o
oglindă care nu mai poate fi refăcută în întregime niciodată.
M-am întrebat adesea de ce sunt oamenii atât
de mult atraşi de lucruri triste. Chiar şi cei care
par în general optimişti sunt impresionaţi, de
multe ori până la lacrimi, de poveştile tragice.
Este cunoscut, de asemenea, faptul că cele
mai reuşite opere literare, muzicale sau cinematografice ale lumii sunt cele care au un
conţinut dramatic şi un sfârşit tragic sau trist.
Cauza tuturor celor arătate mai sus este,
după părerea mea, faptul că omul este, în
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esenţa lui, o fiinţă tristă. Optimismul afişat
de mulţi, şi care ar putea să înşele, nu este
decât o aparenţă, o mască socială. Atunci
când, dintr-un motiv sau altul, cade această
mască, adevărata faţă a omului, cea tragică,
iese la iveală. Chiar dacă încearcă adesea să
ascundă, omul este în permanenţă conştient
de condiţia sa, mai degrabă nefericită, mai
degrabă tristă.
Timpul e un tâlhar bătrân care ne fură zi de zi
câte ceva, pentru ca la final să ne ia lucrul cel
mai de preţ: viaţa. Este adevărat că primim din
când în când şi mici daruri de la acest viclean
negustor, în general nimicuri frumos colorate,
pe care le pierdem repede. Iar pentru ca să
suportăm toate acestea, timpul ne hrăneşte,
în compensaţie, cu speranţe şi iluzii.

largi. Doar marginile spiritului sunt practic
nelimitate. Spiritul este infinit. Chiar dacă nu
sunt săpate în marmură, faptele deosebite ale
oamenilor sunt mai durabile decât piatra.
Cel mai important lucru din lume e dragostea. Şi nu numai pentru oameni, ci pentru
orice fiinţă de pe pământ. Chiar şi animalul
cel mai crud sau cel mai urât, chiar şi cea
mai neînsemnată plantă, la care nimeni nu
se apleacă să o privească, toate au nevoie în
aceeaşi măsură de afecţiune, de iubire...

TOŢI OAMENII AU TRUP ŞI SUFLET.
EXISTĂ TOTUŞI O CATEGORIE DE OAMENI, E ADEVĂRAT MAI RESTRÂNSĂ,
CARE AU ŞI SPIRIT. TRUPUL ESTE LIMITAT.
Adeseori, frumuseţea nu este decât o mască
bine întreţinută. Şi chiar şi atunci când este
autentică, e atât de efemeră, mai efemeră ca
o umbră pe apă. Şi cu toate acestea, cât de
mulţi se lasă vrăjiţi de jocurile ei iluzorii. De
ce? Pentru că este una dintre puţinele plăceri
care îi sunt hărăzite omului aici pe pământ.
Toţi oamenii au trup şi suflet. Există totuşi o
categorie de oameni, e adevărat mai restrânsă,
care au şi spirit. Trupul este limitat. Sufletul
are şi el limite, dar mult mai extinse, mai
Alte Cuvinte • noiembrie 2013 • 55

PROZĂ

ÎNTÂLNIRE
Alexandra Popa
CNER, VIIB
Mă întreb câteodată: oare toate aceste fantezii
cu sirene şi spiriduşi există?
Într-o zi, mă plimbam de-a lungul falezei şi
cugetam asupra mării, asupra adâncurilor
nedesluşite. Acolo trăiesc vietăţi care mai de
care mai urâte sau nişte fiinţe paşnice? Acolo
există duşmănie, zgârcenie, lupte sau domneşte
armonia totală?
Deodată, zării în depărtare o colibă. Am început
să alerg, căci curiozitatea mă împingea spre noi
aventuri, care mai de care mai periculoase. Cine
putea locui în acea colibă? Dacă acolo se afla
un bătrân care nu avea gânduri curate? Toate
acestea îmi fulgerară gândirea într-o secundă
şi mă oprii brusc. Să merg mai departe ori nu?
Într-un final, am hotarât să continuu ce-am
început. Când am ajuns, am bătut la uşă.
Un scârţâit groaznic, de parcă acea colibă exista
încă de la geneza lumii, anunţă că acel om
deschise uşa. Mi-am întors privirea. Un om cu
chipul parcă stârpit de timp, ce înfăţişa duritate,
se afişă in prag. Când l-am privit în faţă, mi-am
dat seama că ochii trişti nu ezitau să ascundă o
suferinţă dulce.
- Ce doreşti, copile?
- Am venit din curiozitate, să văd dacă această
colibă este locuită de fiinţe vii ori de fantasme.
- Pofteşte înăuntru.
În încăpere, îmi atrase atenţia un costum de
scafandru prăfuit, de parcă ar fi stat în acel loc
veacuri în şir. Lângă un teanc de poze şi registre,
era aşezat un aparat de fotografiat sub apă pe
o măsuţă de lemn. Două tablouri, pe care încă
mi le amintesc, stăteau suspendate pe pereţii
mohorâţi. Unul înfăţişa o sirenă, iar celălalt un
monstru atât de hidos, de parcă răutatea şi pericolul l-ar fi modelat în mod desăvârşit.
Bătrânul se aşeză într-un fotoliu ponosit. Eu
m-am aşezat pe un scaun ce era să se cadă cu
mine.
După ceva timp, am spus:
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stru al apelor, a fost realizată de dumneavoastră?
-Da, demult, tare demult. Îmi amintesc de acele
clipe, pe când eu şi ai mei ne-am îmbarcat pe vasul
„Delfinul” într-o frumoasă zi de 21 iulie. Era cald,
însorit, cerul era curat precum lacrima. Când am
ajuns în larg, o lovitură puternică cutremură întreg
vasul. Toţi au început să se agite. Căpitanul deveni
brusc neliniştit, ştiind că navigam într-o zonă fără
stânci. Toţi se întrebau care e cauza. Atunci am
făcut o faptă de-a dreptul nebunească: mi-am luat
costumul de scafandru, aparatul de fotografiat şi
am sărit în apă. Voiam să descopăr ce provocase
atâta panică. Dintr-o dată, din adâncuri am văzut o
ditamai namila. Ca un fulger, am pregătit aparatul
şi am apucat să fac câteva poze. Apoi, nici nu ştiu
ce s-a-ntâmplat cu mine. Ori am leşinat, ori monstrul m-a pus la pământ cu înotătoarele lui de
neoprit. Nu am idee cum, dar am ajuns pe ţărmul
unde locuiesc şi în ziua de azi.
-Iar familia dumneavoastră?
-Din acea zi, nu am mai revăzut-o. Am căutat
peste tot, dar nu am găsit nicio urmă de-a lor,
spuse fostul scafandru cu un nod în gât.
-Dar cel din stânga?
-Pe aceasta am făcut-o în timp ce înotam
în larg. Îmi aduc aminte că făceam acea „plimbare” pentru a găsi rămăşiţele vasului naufragiat.
Văzusem ceva neclar, aşa că am zis să mă apropii.
Când, ce să vezi?! Un palat din cristale, în care
locuiau numai sirene! Cântecul lor fermecător mă
atrăgea spre ele. Dar, din fericire, nu m-am lăsat
dus de val ca alţi marinari şi scafandri.
-Aţi trăit multe aventuri....
După câteva minute, m-am ridicat de pe scaun
şi m-am îndreptat spre uşă.
-Stai! Promite-mi că vei mai veni în vizită, căci
eu, în singurătatea mea, mă amărăsc şi mai tare.
-Vă promit că voi reveni!
De atunci, am mers aproape în fiecare zi la
fostul scafandru. De fiecare dată îmi povestea
câte ceva.
Am învăţat o lecţie foarte bună: inimaginabilul poate să devină realitate. Culorile mării
oscilează între bunătate şi răutate, la fel ca în
viaţa reală...

Ioana Murgu,
absolventă CNER, studentă la UMF Iași
Mă trezesc uimită de multitudinea culorilor ce
ies din mine. E pământul, negru opac, ce-mi
izbeşte brusc irişii (din interior) şi se strecoară
greoi până în vârful firelor de păr, explodând
argintiu. Aerul străveziu imi loveşte nemilos
pielea firavă, mă străpunge cu forţa a milioane
de ace. La început mă întorc pe o parte, încercând să alin cumva durerea. Apoi, când realizez
că nu e nicio scăpare, las să curgă din mine:
lumina. Simt că în curând voi fi peste tot: în
fiecare apartament, obligată să aud conversaţii
penibile, să văd gesturi tandre sau indiferente.
Voi fi în baia unui restaurant, în “becul de afară”
al unei case - undeva departe de oraş- în spoturile de pe cer.
Mă descompun lent, într-o durere relaxantă,
într-un decor argintiu. După ce pielea a devenit
lumină gradată (din ce în ce mai albă), muşchii
s-au fărâmiţat, împrăştiind materie organică
peste tot. Oaşele s-au spulberat în cristale
violet. Rămân întinsă pe pulberea argintie:
conturul abstract al unei siluete. Inima, micuţă,
zvâcneşte tot mai rapid, gata să explodeze,
întrucât nu mai are de pompat decât speranţe.
Sper ca fiecare bătaie mutantă să dureze tot
mai mult. Plămânii s-au descompus într-o pulbere albastră. Simţeam cum sunetul grav al
inimii mă sufoca treptat. Nu respiram. Nu mai
eram. Cordul nu a explodat, aşa cum îmi imaginasem eu, s-a micşorat din ce în ce mai
mult,până când a devenit o celulă. Îi auzeam
bătaia tot mai rar. Asta a fost? Aici e sfârşitul?
Nu simţeam nimic. Nu ştiam ce trebuia să cred.
Apoi s-a întâmplat ceva: am început să respir
greoi materie organică. Eram un mic phoenix ce renăştea din propriul corp descompus
dizgraţios. Dar nu am revenit la forma iniţiala.
M-am împrăştiat bezmetic unde am văzut cu
ochii, cu pământul, unde am mirosit căldură,
unde am simţit afecţiune, dorind să ating cu
sufletul orizontul.
Acum, acum sunt în TINE! Simt în degete tastele
grele, simt în ochi oboseala, simt sub picioare
iarbă, gust cu poftă din mărul tău verde.
Toate acestea sunt, pentru mine, o singură
senzaţie, dintre alte o mie de senzaţii similare.
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METAMORFOZĂ

POEZIE

Popa Alexandra Ioana
CNER, VIIB

EU ÎNSUMI INVERS

PLOAIE

Descopăr deşertăciunea
Întinsă orizontal,
De la punctul 0, simbolizând nimicul,
Spre dimensiunea X,
Ce înglobează
Segmentul existenţial.

Amurguri gri, luceferii m-apasă;
In universul spart și plin de cioburi,
Alunecă rănit piciorul gol.
Un drum cu gropi, ce duce către casă

Mă caut pe mine însumi
Printre entităţile
Fericirii
Şi mă descopăr invers
Cu lăuntricul în exterior
Şi cu ochii în interior,
Privind o lume
În care lipseşte materialitatea,
În care realitatea
Este sublimată în formele poeziilor…
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E luminat de lună in zadar.
În toiul nopții, câinii urlă a jale,
Vântul puternic bate neîncetat,
Stropi de ploaie-mi acoperă obrajii.

SPIRALE LINGVISTICE
Degetele de la mâna stângă,
Noaptea,
Cu substanţa neagră uniformă,
Au apucat inconştientul
Şi l-a scuturat.

POEZIE

Amurguri gri, luceferii
m-apasă;
În universul spart și plin
de cioburi,
Alunecă rănit piciorul gol.
Din el au căzut visele
Ce au păşit în realitate
Cu picioarele iluziilor.
Degetele de la mâna dreaptă,
Ziua,
Cu substanţă albicioasă omogenă,
Au prins realul
Fluid, aglutinat de lucruri şi viu
Şi l-au spălat
La maşină
Cu detergentul raţiunii.
Din el s-a scurs mizeria
Prin care colcăiau
Viermii irealului.
Cuvintele, vâltoare de sensuri,
Rotind frazele
În spirale lingvistice,
Circulă de la un om la altul

Şi îşi fac cuib
În timpan.
Polenizate de alte cuvinte,
Se transformă în fluturi
Care stau gata să zboare
Din crisalida vocabularului.
Divinul creat de materia perfecţiunii
Şi veşniciei
Este absorbit
De spiritul uman;
Intră în simbioză
Cu substanţa raţiunii,
Proiectată în spaţiul realităţii,
Umplut de conştiinţă,
În care memoria
Este spartă în amintiri,
Din faţetele căreia
Se alcătuieşte fizionomia trecutului.
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FIORI DE TOAMNĂ

Popa Alexandra Ioana
CNER, VIIB
Premiul I la Concursul de poezie „Dimineata cuvintelor”

Fiorul ascunde-un temeinic coşmar
Ce sumbru şi-agale va trece,
Lumina prin gânduri străbate mai rar,
Făcându-ţi destinul mai trist şi mai rece...
Pe culme apare a toamnei nălucă:
Cu braţe de vreascuri, cu tâmpla căruntă;
Cu zborul haotic, cu forfotă mută
S-adună cocoare cu gânduri de ducă.
Furia şi-o lasă pe glie să cadă
Şi tot ce-ntâlneşte devine-a sa pradă;
O amintire-i zefirul ce plânsu-şi alină
Ameninţă norii că ploi o să vină.
Zăludă-i fantoma ce-n zare s-arată,
Furtuna în ceruri zăgazul şi-l cată
Şi picuri de tină acopăr lumina;
Mă-ntreb în zadar: a cui este vina?...

Lumina prin gânduri
străbate mai rar,
Făcându-ţi destinul mai
trist şi mai rece...
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POEZIE

CÂND AM RĂTĂCIT
ÎN SINGURĂTATE.
VERSURI DESPRE LUMINĂ.

Livia-Teodora Ciobanu
CNER, XD
Premiul I la „Tinere Condeie”

Şi se porni marea să mute stâncile
nisipului umed şi rece.
Eu mi-am închis sufletul într-una din ele,
lăsând valurile să mă lege.
Cînd am văzut suflete de piatră din largul
de spumă şi lacrimi de sare,
Mi-am zis: ,,Departe mi-e mai bine”
şi am privit atunci spre fiecare.

Lumină ce înalţă spre ceruri interzise,
Călăuză. Să văd mai limpede, mai clar în jur.
Să văd chiar în aceleaşi neumblate adâncuri
un alt suflet ca mine.În altă stâncă,un nou contur.

Le simţeam şi-aşa destul de reci, deşi eterne,
cu toate că sub soare mă înconjurau.
Frânturi de timp, cuprind în braţe ceruri
primind, supusă, sorţii în valuri ce mă afundau.

Când vezi vreo pâlpâire de suflet în iubire
în ape singuratice şi mult prea triste,
Lasă sufletele plutind în zbor de fluturi
şi lasă-ţi drum pictat de valurile-artiste!

Şi admit! O vreme ... am fost în derivă ca şi cum
neantul, în lucie pustiire, bine nu îmi mai făcea.
Însă am înteles mai apoi, când a trecut furtuna
că din ape liniştite se vede un cer, o lumină-a mea.
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Sentimentele pentru o floare
Le-am pus în cuvinte
Şi le-am aşezat la păstrare
Într-o carte de poveşti nemuritoare.
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Mălina Coşan
CNER, XD
Premiul II la „Tinere Condeie”
Sentimentele pentru o floare
Le-am pus în cuvinte
Şi le-am aşezat la păstrare

ÎMBRĂŢIŞARE
Ştefana Sofian
CNER, XD
Premiul II la „Tinere Condeie”
Mă întreb cât suflet am pierdut în îmbrăţişarea
aceea. Oare tu ştii?
Eu îmi amintesc doar de bătăile mai rapide
ale inimii.

Într-o carte de poveşti nemuritoare.

Şi, chiar dacă am simţit că-mi invadezi fiinţa,
n-am vrut

Petalele luate de vânt

Să fiu Troia ta decât luată încetul, cuvânt cu
cuvânt.

Şi-au deschis aripile
Şi-un luminos zâmbet
Mi-a amintit de-al meu vis…
Văd obrajii săi umezi,
Din ochi lacrimi îi curg;
Şi cu-al său păr castaniu
Le şterg…
Nu voi lăsa pe nimeni să citească
În lacrimile sale transparente.
Ele sunt doar pentru mine

La început, mă simţeam impersonală când
vorbeam cu tine,
Calmă şi statuară când privirile trăgeau după
ele trupurile.
Şi, chiar dacă m-aş fi lăsat ucisă de surâsul tău,
n-am vrut
Să-l privesc niciodată până la capăt, fermecător
şi crud.
Apoi, mi-am adunat toate dorurile şi speranţele
în palmele tale
Transformându-le în linii care porneau de la
mine spre tine.

Şi le pun la păstrare

Şi, chiar dacă am fost ispitită să-ţi cercetez
făptura, n-am vrut

Într-o carte cu poveşti nemuritoare.

Să-mi dai mai mult decât o-mbrăţişare, ca de
sfârşit, ca de-nceput...
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