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VÂRSTA CĂUTARII DE SINE
Cunoaște-te!
C ine

ești și cine poți deveni ?

Adolescenţa este și va fi mereu o
etapă a transformărilor majore, esenţiale și uneori violente, cauzând deseori probleme în familie, în grupul
de prieteni și cunoștințe – dar totul
se întâmplă cu un sens: dezvoltarea
individualității tale. Individualitatea
și unicitatea fiecăruia sunt foarte valoroase într-o lume în care nu exiști,
dacă nu ai o individualitate autentică
și puternică.

3

Cum o poți obține? Cunoaște-te
cât de bine poți și înțelege-te! Este
perioada în care ne dăm seama cine
suntem și cine devenim. De aceea, e
important să avem câteva repere în
acest drum al transformărilor. În acest
articol, vrem să îți propunem câteva.
T ransformările fizice și relațiile sociale

Dacă ești nemulțumit de felul în
care se dezvoltă corpul tău, întreaga
ta încredere în sine se va orienta în
funcție de modul în care te percepi
și mai ales de modul în care crezi că
te percep ceilalți, care nu întotdeauna va reflecta realitatea. Partea pozitivă a adolescenței e că poți fi oricine
alegi, poți alege să nu fii influențat
de părerile celorlalți, care ar trebui
să-ți folosească doar ca repere, și să-ți
construiești propria identitate, să faci
propriile alegeri și să fii responsabil
pentru ele. E valabil la toate vârstele: dacă nu îți place un lucru la tine,
fă orice poți pentru a te schimba sau
acceptă acel lucru drept o problemă
și învață să trăiești cât mai sănătos cu
ea. Prin asta înțelegem că o problemă,
spre exemplu de greutate sau de fa-

Perpetuum Mobile - aprilie 2016

aDOLESCENțA

milie, nu ar trebui să te definească, ci
să alegi tu cum te influențează.
Î ncrederea

în sine

Încrederea în sine vine din a te
cunoaște și a-ți înțelege deopotrivă
defectele și calitățile, ea vine dintr-o
evaluare corectă a ta. Încearcă să faci
un exercițiu: o dată pe lună gândeștete la ce poți și ce nu poți face, la lucrurile care îți plac, activitățile pe care le
preferi, la ce defecte ai și dacă vrei să
le ai mereu pentru că nu te deranjează
sau, dimpotrivă, te deranjează și vrei
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să le schimbi. Dacă ajungi la concluzia
ca vrei să le schimbi, gândește-te cum
ai putea-o face. Pentru asta găsește
metode creative, metode prin care
să te exprimi pe tine și nu pe altcineva. De asemenea, ține minte că dacă
ajungi să ai încredere în tine, ceilalți
vor observa și îți vor oferi încrederea
lor; este cel mai bun mod de a câștiga
încrederea: câștig-o întâi pe a ta.
C ine

ești ?

Eul tău se va defini prin ceea ce-l
distinge de ceilalți. A avea păreri proprii, a avea pasiuni și hobby-uri în
care te implici, a gândi într-un fel și
nu în altul, a alege ceva și nu altceva, a face greșeli proprii și a învăța în
modul tău subiectiv, personal, din ele,
a avea păreri argumentate/informate
despre subiecte care te interesează și
despre oamenii din jur – toate aceste
îți vor spune cine ești. Deci, cine ești

și cum te definești? E un lucru important, pentru că, dacă nu știi cine ești,
îți vor spune ceilalți, iar tu îi vei crede.
C ine

poți deveni ?

Oricine vrei, după ce ai înțeles
cine ești, dar, mai ales, care îți sunt
capacitățile și pasiunile. Charles
Bukowski, un poet american, spunea:
Find what you love and let it kill you,
(Găsește ceea ce iubești si lasă acel
lucru să te omoare! – în sensul de a i
te dedica complet). Odată ce vei găsi
ceea ce iubești să faci, implică-te cu
pasiune, iar asta te va face să devii
un om pe gustul tău. Ce ai putea să-ți
dorești mai mult?
Popescu Cristian
Clasa a IX-a E

Idiotul

de

Cred că viața mea de pasionat de
lectură poate fi împărțită în două perioade: înainte de a citi „Idiotul” de Feodor Mihailovici Dostoievski și după.
Nu doar că mi-a deschis noi orizonturi
(înainte să o citesc, evitam literatura clasică), dar a și schimbat modul în
care privem orice altă operă.

F eodor M ihailovici D ostoievski

gojin. Întâlnește niște rude îndepărtate
și primește o avere. Din cauza naivității
și a inocenței sale, oamenii profită de
el. Se îndrăgostește de Aglaia Ivanovna, însă are un final tragic, pe care nu
cred că ar trebui să-l dezvălui aici.

Când vine vorba de a explica de ce
este cartea mea preferată, nu știu de
Mi-ar fi greu să descriu în câteva unde să încep.
rânduri acțiunea romanului, dar voi înDostoievski este un geniu în creacerca. Prințul Mișkin, abia întors în Rusia rea și descrierea de personaje. Absodupă ce și-a petrecut mai bine de pa- lut toate personajele din opera sa sunt
tru ani într-un sanatoriu din Elveția din interesante. Și aici nu mă refer doar la
cauza unor „maladii ciudate de nervi”, cele principale. Nastasya, Aglaia, Rodescoperă o societate petersburgheză gojin, Lizaveta Prokofievna, Lebedev,
în plină decădere. Se îndrăgostește de Evgheni Pavlovici, Ganea, toate sunt
misterioasa Nastasya Filipovna, intrând cel puțin la fel de complexe ca protaastfel într-un triunghi amoros cu Ro-

al XIX-lea.
O altă temă importantă a operei
este iubirea, prezentă în mai multe
forme: pasiunea nebună a lui Rogojin,
iubirea prințului Mișkin față de toate
persoanele pe care le întâlnește, iubirea din compasiune pe care i-o poartă
Nastasyei Filipovna, iubirea romantică
pe care i-o poartă Aglaiei Ivanovna și
pe care o primește la rândul său într-un
fel de la ea și de la Nastasya, și iubirea
superficială, din vanitate, a lui Ganea.

Felul în care Dostoievski combină în arta sa filozofia și psihologia este
extraordinar, aș spune unic, dar nu
cred că am citit destul ca să pot face o
asemenea afirmație. Nu degeaba Friedrich Nietzsche l-a numit „singurul psiholog de la care am ceva de învățat”.
Evoluția fiecărei pasiuni este foarte
Din analiza făcută tuturor personajelor interesantă. Dragostea obsesivă a lui
sale, reiese cât de bine cunoștea psihi- Rogojin se transformă în ură și iubirea
cul uman.
din milă a lui Mișkin se dovedește a fi
În „Idiotul”, explorează teme cu cea mai puternică, chiar mai puternicare ne-a mai obișnuit în opera sa, pre- că decât cea pe care i-o poartă Aglacum credința, nihilismul sau pedeapsa iei. De asemenea, chiar dacă Nastasya
capitală.
ajunge să-l iubească pe prinț, consideDacă în „Crimă și pedeapsă”, auto- ră că nu-l merită.

rul se concentra pe conflictele interioaDatorită poveștilor de dragoste din
re ale personajelor, aici se pune foarte opera sa, mereu am crezut că Dostomult accent și pe lumea exterioară, pe ievski e un „romantic realist”.
societate.
În concluzie, toate aceste aspecte
Bunătatea, inocența și naivitatea m-au făcut să iubesc romanul lui Dosprințului Mișkin sunt luate de oameni toievski. Este genul de carte la care îndrept pură idioțenie, drept nebunie. cepi o pagină și spui „Gata! Asta e ulEste o situație de un realism dur, pen- tima!”, iar apoi mai citești 30. Probabil
tru că exact asta s-ar întâmpla și în so- că ar mai fi trebuit să vorbesc despre
cietatea zilelor noastre. Calitățile sale multe lucruri, dar sper că măcar am
aduc clar aminte de Iisus Hristos, ceea reușit să vă trezesc interesul.
ce ne duce cu gândul la o întrebare
Chiar dacă am citit „Crimă și petulburătoare: cum s-ar purta oame- deapsă”, „Demonii” și „Frații Karamanii dacă Hristos ar reveni pe Pământ, zov”, tot „Idiotul” rămâne cartea mea
ascunzându-și identitatea?
preferată și aștept cu nerăbdare, chiar
Pe de altă parte, comportamen- dacă nu știu dacă va veni, ziua în care
tul și deciziile sale creează confuzie și alta o va detrona.
în sufletul cititorului. În cea mai mare
parte a romanului l-am compătimit și
Bunica Mihai Alexandru
aș fi vrut să-i iau apărarea, dar în alte
Clasa a IX-a D
momente chiar eu am gândit: „Ah, e un
idiot!”. Este un personaj ce și-a păstrat
puritatea specifică unui copil și, din cauza asta, nu se poate adapta în niciun
fel societății ipocrite a Rusiei secolului
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gonistul însuși. Nu există personaj negativ sau pozitiv. Pe fiecare dintre ei
i-am urât și i-am iubit de-a lungul romanului. Într-un mod ciudat, acestea
par reale, chiar dacă nu se comportă
deloc ca niște persoane obişnuite.
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Ş i  I storia

ne învaţă

…

să zâmbim! (II)
Ne-am propus ca şi în acest articol să continuăm demersul nostru din numărul anterior de a
reda într-o manieră accesibilă tuturor, o imagine mai putin cunoscută a unor personaje istorice. Suveranii, indiferent că sunt oameni de stat, miniştri sau conducători de orice fel de-a lungul istoriei,
sunt extrem de spirituali în cugetări şi în faptele lor(altele decât cele descrise în manuale), după cum
vom vedea şi din exemplele următoare.
*

rege ca șef al Bisericii Angliei! Câteva
Un personaj fascinant este rege- alte anectode despre Henric al VIII-lea
le Henric al VIII-lea al Angliei (1509- sunt sugestive:
1547), cunoscut pentru spiritul său
O lege din Anglia, adoptată sub
profund autoritar, pentru cruzimea sa, domnia lui Henric al VIII-lea, declara
pentru faptul că a avut şase soţii, din- vinovaţi de înaltă trădare pe toţi cei
tre care două au fost trimise la eşa- care ar prezice moartea regelui. Îmbolfod şi decapitate. Imaginea cel mai des năvindu-se, regele a chemat cei mai
asociată cu Henric al VIII-lea este cea a buni medici pentru a fi diagnosticat şi
regelui dedicat mai mult plăcerilor, şi tratat. Aceştia nu au îndrăznit să spunu lucrurilor serioase. Această imagine nă că se află în primejdie de moarte şi
nu este însă şi una conformă realităţii, l-au tratat ca atare, cunoscând faptul
dacă avem în vedere faptul că regele a că orice asociere cu cuvântul „moarte”
fost înconjurat de mai mulţi consilieri putea fi fatală lor!
foarte bine pregătiţi – Thomas Wolsey,
Henric al VIII-lea a hotărât să triThomas More, Thomas Cromwell etc. mită un episcop la Francisc I, regele
– cu ajutorul cărora şi-a administrat Franţei, într-un moment în care relaţifoarte bine regatul. Henric al VIII-lea ile dintre cei doi erau foarte tensionanu a şovăit când şi-a eliminat, inclu- te. Episcopul s-a împotrivit, obiectând
siv fizic, mulţi dintre cei mai apropiaţi că misiunea încredinţată îi punea viaţa
sfetnici, atunci când aceştia îşi servi- în primejdie.
seră scopul şi nu-i mai erau utili. De
– Să nu-ţi fie teamă! spuse Henric.
exemplu, Thomas Cromwell, omul de
stat responsabil pentru aranjarea căsă- Dacă Francisc te va ucide, voi pune să
toriei cu Anne de Cleves, a fost deca- fie decapitaţi francezii aflaţi în puterea
pitat pentru simplul motiv că …mireasa mea (regatul meu).
nu era pe placul său! Aceasta nu fuse– Vă cred, spuse episcopul. Mi-e
se văzută de rege înaintea nunţii, iar teamă însă că nici unul din capetele lor
căsătoria a fost desfăcută după câteva nu se va potrivi pe umerii mei!
luni. O alta victimă a celebrului rege
*
a fost Thomas More (Morus), imporÎnainte de a fi dusă la eşafod, Anne
tant erudit, filosof şi umanist englez,
autorul celebrei lucrări Utopia. Acesta de Boleyn, a doua soţie* a lui Henric
a ocupat mai multe posturi publice, in- al VIII-lea şi mama viitoarei regine Elicluzându-l pe acela de Lord Cancelar, sabeta I (1558-1603), i-a scris regelui
din 1529 până în 1532, fiind executat câteva rânduri: ”Ai avut întotdeauna
pentru că a refuzat să-l recunoască pe grijă de ascensiunea mea şi nici astăzi
n-ai pierdut din vedere aceasta: din

– Mor regină, în ciuda voastră!!!
Pe prima soţie, Caterina de Aragon,
a repudiat-o atunci când s-a îndrăgostit de Anne de Boleyn. Pentru căsătoria cu Caterina regele a mers direct la
papa de la Roma să ia dispensă, fiind
cunoscut faptul că aceasta fusese casătorită cu fratele său, care decedase.
A doua soție, Anne de Boleyn, mama
viitoarei Elisabeta, a fost executată la
trei ani după căsătorie pentru adulter.
A treia soţie, Jane Seymour, a murit
la scurtă vreme după ce a dat naştere singurului fiu al regelui, Edward. A
patra soţie, Anne de Cleves, a intrat în
sfera unei căsătorii aranjate din motive diplomatice, fiind anulată cât s-a
putut de repede deoarece regele o
considera respingătoare din punct de
vedere fizic; apoi foarte tănâra Catherine Howard, şi ea executată, tot pentru adulter a fost a cincea consoartă;
şi, în sfârşit, a şasea căsătorie şi ultima,
cu Katherine Parr.
*

gemuri!”. Doctorii regelui erau disperaţi când vedeau cantitatea de mâncare
pe care o înfuleca Ludovic. Din această
cauză regelui i-au căzut toţi dinţii şi
avea indigestii puternice. Ziua „Regelui Soare” începea la ora 9 dimineaţa
cu micul dejun, care conţinea o farfurie de supă cu pâine, vin diluat cu apă.
Însă în timpul prânzului, care era servit
la ora 13.00, pofta de mâncare a regelui era nemaipomenită. La prânz erau
servite până la 30 de feluri de mâncare: două supe mari sau patru mici,
două fripturi mari şi patru mici, două
sau patru boluri cu salată şi încă foarte
multe ale mâncăruri. Regelui îi plăceau
foarte mult supele, iar ele îi provocau
o poftă de mâncare foarte mare. Prânzul se încheia cu câteva cupe cu fructe,
gemuri, compoturi şi biscuiţi. Cina era
servită la ora 10 seara...!
Ludovic al XIV-lea obişnuia să lucreze în fiecare zi cu prim-ministrul
său, cardinalul Mazarin. Într-o dimineaţă, regele a refuzat să-l primească
pe cardinal, trimițându-i vorbă că e reţinut la pat de o migrenă puternică.
Cardinalul nu insistă şi reveni seara, când suveranul l-a primit binedispus.
– Şi durerea dumneavoastră de
cap? întrebă cardinalul Mazarin.

Ludovic al XIV-lea, regele Franţei
– Abia ce-am scăpat de ea, nu de
(1643-1715), cunoscut în istorie sub mult timp, răspunse regele…
numele de „Regele Soare” a fost un
– Într-adevăr, am văzut-o şi eu părege celebru, dar şi ...un gurmand de- răsindu-vă… Avea o splendidă rochie
săvârşit! De la el avem câteva iposta- albastră!!!
ze extrem de hazlii. Regele era foarte nesăţios şi nu-i suporta pe cei care
mâncau puţin. Una dintre prinţese
scria despre acesta: „Am văzut foarProf. Nicolae I. Diţă
te des cum regele mânca patru farfurii cu supe diferite, un fazan întreg, o
potârniche, un bol de salată, o porţie
colosală de berbec, două felii mari de
şuncă, o farfurie cu biscuiţi, fructe şi
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simplă burgheză m-ai făcut marchiză,
din marchiză regină şi din regină mă
înalţi acum la rangul de sfântă!” Anne
de Boleyn s-a urcat pe eşafod splendid îmbrăcată, cu un admirabil curaj
şi, observând în jur mai multe doamne
care zâmbeau maliţios, spuse:

7
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muget.
Vicleana, chiar cu ale mele lucitoare arme, râzând,
m-a doborât.
Din măreţia suverană mă cobor în zări arzânde,
Dintre nori eu mă azvârl în marea cu mii și mii de În hăuri reci, lipsindu-i mila, ea pe loc m-a zăvorât.
unde
În hohote de plâns încerc să-mi potolesc mânia,
Peste ai lui Zeus fii razele mi le arunc,
Lacrimi de cristal se pierd, curg în pustia
Dulci şi suave precum chipul unui prunc.
Ce pare că nu are sfârşit.
O, Helios, strigă muritorii, slavă ţie! Abia acum seama îmi dau că sufletul meu demult a
murit.
Tu dai dovadă de o falnică mărinimie
Atunci când încălzeşti a noastră roditoare glie,
Deodată, un corn sfâşie liniştea apăsătoare:
Şi cu-a ta lumină faci flori palide să-nvie.
Zorile se-apropie şi simt că mă
atinge-o boare;
Iar suflul cald ce din inimă-l reverşi
Speranţa încă nu mi-a
În frunte de poet, el seamănă sori şterşi.
părăsit fiinţa,
O, zeu cu diademă de aur sclipitor,
Cu săgeţi tu risipeşti întunecatul nor! Cu paşi repezi
soseşte
biruinţa.
La asfinţit al meu disc în depărtări se prăbuşeşte,
Lăsând în urma-i gălbuia strălucire ce păleşte.
Portocalii năluci răzbat văzduhul rece,
Trandafirie-i amăgirea ce prin aer iute trece.

Apoteoză heliacală

Dar eu sunt trist, căci ştiu prea bine
C-apusul roz închis e-n sine.
Gânduri triste zboară-n albastrul şi nesfârşitul
cer,
Asemenea unor păsări albe, care cad şi pier.
Iar ca văpaia stinsă, sclipind înşelător în zare,
Tot astfel grandoarea veşmântului meu moare
Şi se pierde printre negrele fantasme,
Desprinse parcă din faimoasele basme.
Încet, dar sigur, din ceţuri tainic se iveşteapusul blând,
Iar noaptea îşi înfige colţii mai adânc.
Neguri mă-neacă-n ale lor tenebre şi furios
văpăi mănânc,
De mânie uitat-am până că eu în moarte mă
cufund.
Veşnica mea duşmană, Luna, din înălţimile-nstelate
mă priveşte
Cu dispreţ, şi cu îngrozitoare ură înspre mine ea
stupeşte.
Eu înclin fruntea, fără de măsură umilit,
Gândindu-mă câte batjocuri am puterea să înghit. Sângele
fierbinte
e-nvolburat în
Atunci când despre-a mea înfrângere odioasă cuget,
vine,
Îmi vine din abisuri să trimit spre rotundul mat un
Puterile-mi revin, iar

Din neant ca un
duh solitar mă
ivesc,
Puternic şi
dur, sunt
un fulger
zeiesc.
La chipul
slut, la
tiran mă
reped,
Îl arunc
de pe
tron şi pe
el vreau să
şed.

Sonetul
Lunii
Noaptea-i neagră,
hâdă și tăcută ca
tăciunii stinși,
Împietrește-n ale sale
grele, mute așternuturi.
Și pe-ascunse căi aduce,
-naripat suflet de luturi,
Somnul cel cu zbor
molatec, Hypnos, zeul
sfinților învinși.

Sunt un poet ce merge în noapte,
În minte răsunându-mi șoapte.
Pe drumuri doar de câtre vânt bătute
Eu caut lucruri de nimeni știute.
În întuneric încerc să fac lumină
Și-n toate cele omenești găsesc câte o vină.

Sufletu-mi tânjește după măreața cunoștință,
Și-atunci îmi cer iertare-n rugăciuni cu umilință.
Urc pe munți, mai sus, spre cer,
S-ajung în Rai eu tot mai sper.
De aș găsi o scară mi-ar fi mai ușor,
Dar mi-e teamă că prea tânăr am să mor.
În clipa ceea înapoi pe drumul pietruit mă-ntorc,
Pe calea luminată eu creierii mi-i storc.
În sunet de trompetă eu cobor spre casă
Treptele din piatră, mistuit de dor.
La cât de mult gândul meu cel sclipitor a
chibzuit,
Într-un final, răspunsul arzător eu l-am găsit,
Dar cred că al meu negru păr a și albit.
Buzatu Flavius
Clasa a X-a I
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stelele vecine
Din lanţuri se desprind şi lângă mine lasă dâre
Istovit de-atâta trudă, chin și muncă în zadar,
Ce-mi luminează calea spre adevărurile pure. Chipul lumii-acesteia, Omul, prin neguri de evuri
hoinar,
Cade-n plasa răsțesută a temutului coșmar.
Mă scutur de ruginitele fiare şi urc,
Peste
tot, prin nori de gânduri pârguite, prin
Adun oastea de aştri în al meu magnific zbor,
scântei de jar
Chiar bolta celestă pe-ai mei umeri aburc,
Ţâşnesc înspre umbrita vrăjmaşă răzbunător.
Suie-alene Luna plină, ce arată a oval,
Și acesta zugrăvește Cartea Vieții, tom astral.
Dar ştiu foarte bine că-s nemuritor,
Toate faptele se văd ca-ntr-o oglindă, parcă-s
Veşnic pe firmament un biet călător
pictate
Ce se îndreaptă, mândru şi sur,
Spre-al lui Neptun nesfârşit azur.
Toate faptele-omenești, ce-au fost, ori sunt, ori
fi-vor, toate....
Acum, însă, mă simt neiertător,
Vai, nenumăratele păcate, scrise-n litere
Mă uit la Selena şi vreau s-o dobor.
flambate,
Afundându-mă-n nori mă fac
Putea-vor
fi
vreodată
de
Mântuitor
iertate?
nevăzut,
Fiindc-am să fiu
amarnic de crud cuAutoportret
acest înger căzut.

9
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Mahalaua Lucaci
Mahalaua Lucaci era pomenită de bucureşteni cu mult înainte de vremea când, într-o margine a podului Vergului, un boier-Lucaci, urmaş al banului Lucaci (informaţii culese din Hrisovul
lui Dan Vodă, de la 1424) sau după numele vreunui negustor bogat – Lucaci- aşa cum afirmă G.
Ionescu Gion în „Istoria Bucureştilor” a înălţat o biserică din lemn, în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea.
Dar mahalaua Lucaci este pomenită şi în „Documentele Hurmuzachi”, cu
ocazia venirii lui Ştefan Bathori, ca să-l
sprijine la urcarea pe scaunul de domnie pe Vlad Ţepeş şi care şi-a aşezat
tabăra pe locurile înalte ale mahalalei
Lucaci – aceasta cam prin noiembrie
1476.
Mahalaua Lucaci a mai purtat şi numele de „Mahalaua Totescului” după
numele vreunui proprietar – fapt aflat
tot din „Istoria Bucureştilor” a lui Ionescu Gion.
Putem să ne imaginăm că biserica
se înălţa atunci când o comunitatea
era destul de numeroasă şi se afirmă
cu o identitate a locului sau în spaţiul
urbei. Un alt document pomeneşte de
Mahalaua Lucaci, într-un hrisov dat
de Constantin Brâncoveanu jupânesei
Bălaşa Blejoianca. Biserica de zid, construită pe locul celei vechi în 1736, suportă asaltul turcilor îndreptat împotriva unor panduri de-ai lui Ghencea,
ascunşi aici în 1821 şi este mistuită de
Focul cel mare din 1847, amintit printre altele şi de cântăreţul de strană,
Anton Pann -„Lucaciul falnic, mahala
mare”.
U liţele

din mahalaua

L ucacilor

Strada Lucaci începea din Podul
Vergului (Calea Călăraşilor), cam din
spatele Mănăstirii Sfânta Vineri-Hereasca, cobora domol spre albia Bucureştioarei –Drumul la Lucaci şi urcă pe
tăpşanul la poala căruia trece strada
Mircea Vodă. Strada Logofot Udrişte

de azi urmează vechiul traseu al străzii
Lucaci până la intersecţia cu Romulus,
de unde o apucă, şerpuind uşor, până
în strada Traian.
Mai târziu, Marele Pojar (Marele
incendiu) din 1847 a distrus biserica
Lucaci şi casele din jur, moment reţinut în memoria mahalagiilor în denumirea străzii – Incediului/Incendiilor,
adică porţiunea de la intersecţia străzii
M. Basarab cu Lucaci până în dreptul
liceulu, se terminându-se în Romulus.
Micul scuar din faţa şcolii, care arăta
ca o stradă firavă, se desprindea către
Labirint, având un nume semnificativstrada Ruinelor, ce ar fi trecut azi prin
curtea liceului. După 1911, alinierea
străzilor, decisă de Primărie, deschide
strada M. Basarab către Labirint, asta
şi în urma finalizării construcţiei liceului „Matei Basarab”. Strada Remus, mai
scurtă, venea din piaţa de la Sfântul
Ştefan, ca o continuare a străzii Sfântul Ştefan şi, după intersecţia cu strada
Gândului, se unea cu Lucaci. O stradă
cu un traseu vechi, care şi azi leagă
fosta Lucaci, azi Logofăt Udrişte, cu
Calea (Podul) Vergului purta numele
Columbelor, iar acum este numită Ionescu Gion.
Din stradă Mircea Vodă se desfăcea o cale mai dreaptă către Vitan prin
strada Taur, azi Anton Pann, continuată mai apoi prin Sfânta Treime, redenumită prin anii ’50 ai secolului trecutMaximilian Popper, de unde trecând
peste Calea spre Dudeşti se ajungea în
bariera Vitanului.

Perpetuum Mobile - noiembrie 2016
11

Casa Lilovici

Pe

la casele mahalagiilor

Casa Gheorghe-Gion Ionescu

Este aşezată într-o poziţie de invidiat, în intersecţia dintre fosta stradă
Lucaci, azi Logofăt Udrişte, şi strada
Incendiului, azi Matei Basarab, având
în faţă un mic scuar, unde veghează
bustul lui August Treboniu Laurian,
autor fiind Constantin Bălăşescu. Proprietarul casei se numea Ştefan Lilovici
şi a deţinut un alt imobil pe strada Incendii/Incendiului, care mai târziu se
va numi Matei Basarab. Imobilul a fost
expropriat şi demolat pentru alinierea
străzii. Pe locul casei lui St. Lilovici se
va construi imobilul din stradă Lucaci,
care poartă pe fronton anul finalizării
construcţiei, 1886.

Este situată pe strada Logofăt
Udrişte - fostă Lucaci, proiectant fiind
arhitectul Ion N. Socolescu, prieten
cu istoriograful Ionescu-Gion. Socolescu proiectează o casă neo-bizantină, renunţând la poziţionarea unei
scări centrale în stil academic, pentru
Arhitectul casei a fost un neamţ,
o scară circulară, într-un turn aflat în
August Schmiedigen, cunoscut mai
latura din stânga a faţadei.
Faţada simetrică, având un pridvor ales pentru contribuţia adusă la concentral cu arcada trilobată, susţinută strucţia băncii Crissoveloni, iar conde două coloane terminate cu capite- structorul era un anume Scărlatescu.
luri în stil “beau arts”, aminteşte de un Este construită în stil neo-romanesc
incipient, impresionând prin pridvopridvor ţărănesc de Muscel.
rul central, asemănător cu o loggia,
Pe faţadă, se remarcă ornamente- concept apropiat de stilul arhitectului
le florale din stucatură, funia şi, sub Mincu. Pe planurile casei, se găseşstreşini, ocniţe cu picturi. De aseme- te şi semnătura arhitectului Herjeu,
nea, sunt panouri decorate cu floarea Schiedigen acţionând mai mult ca ande crin, ferestrele au vitralii, care înfă- treprenor. Interioarele sunt delicat orţişează domnitori români. O coroană namentate, tavanele pictate, din lemn
de lauri încununează o carte şi o pană lăcuit, iar ferestrele aveau vitralii, înblazonul lui Ionescu-Gion.
făţişând domnitori romani.
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Casa Eliad
Clădirea a fost ridicată în anul
1847, refăcută după Marele Pojar între anii 1862 şi 1863, aşa cum indică
şi cronoglifele de pe fronton, de către
Athanasie Eliad. Un nepot al lui Athanasie Eliad senior povesteşte că în
casă erau mulţi slujitori care locuiau în
dependinţele, ce erau în stânga casei
şi în fundul curţii. Zidul ce împrejmuia
curtea, prevăzut cu un parapet ca de
cetate, data de dinainte de 1847, anul
când s-a construit prima casă. Zidul
avea şase metri înălţime, iar de sub zid,
pornea un tunel, al cărui capăt nu este
cunoscut. Într-una dintre dependinţe,
era o remiză pentru trăsuri, landouri,
coupe-uri, breck-uri şi o rulotă unică
în ţară. Ungerea hamurilor de argint
sau poate doar argintate se făcea odată la doi ani şi dura o săptămână. Interioarele erau mobilate luxos, cu piese
aduse de la Veneţia, o bibliotecă mare
având pe jos un mare covor de Buhara şi multe tablouri. Unul dintre fiii lui

Athanasie Eliad, Theodor Eliad prefera
să iasă în oraş cu trăsura la care înhăma şi câte şase cai, în loc să folosească
automobilul. Mare iubitor de cai a fost
preşedintele Clubului Hipic Român. Un
urmaş al familiei Eliad, Alexandru Mircea Eliad, aminteşte în cartea Victoriei
Dragu: “Se intra într-un fel de antreu,
după care urmau scări, având în stânga
şi în dreapta nişte oglinzi uriaşe, adică înălţimea lor era de vreo 6 metri…
Dacă urcai scara aceea te vedeai de
zeci de ori, ceea ce eu, când eram mic,
consideram că e minunat. Mă duceam
acolo şi mă răsuceam cât puteam, ca
să mă văd în oglindă, stânga-dreapta.”

Casa Stanovici
Casa este un proiect al arhitectului
Cristofi Cerchez. Este foarte probabil
ca proprietarul N. Stanovici să fi fost
de origine armeană, căci decorația interioară este un amestec de elemente românești (stema Țării Românești),
elemente brâncovenești și arme-
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ne (crucea khachkar, decorația contratreptelor scării centrale, mozaic).
Inițial proiectată la exterior, capela de
rugăciune se află la etaj cu acces direct
dintr-un mare hall.
Alături de reşedinţa pentru văduva
Sofia Candiano-Popescu din noua lotizare Filipescu, de pe Aleea Modrogan,
vila Stanovici, realizată în 1914, e considerată de Cerchez esența creației sale,
care se inspiră din casele orășenești
de secol al XVII-lea din Câmpulung,
București, Târgoviște.
Şcoala Gimnazială „Barbu Delavrancea”, situată pe Str. Matei Basarab, este cunoscută şi sub numele de
„Şcoala Lucaci”. În „Istoria Şcoalelor”,
V. A. Ureche se aminteşte existenţa
unei şcoli pentru fete în anul 1839 în
mahalaua Lucaci.
Bibescu Basarab Brâncoveanu a
cerut Eforiei Şcoalelor extinderea reţelei de şcoli şi, la 17 Noiembrie 1859.
Ṣcoala Lucaci, care îşi deschide porţile,

se numea „Şcoala gratuită Aşezămintele Brâncoveneşti din suburbia Mântuleasa” şi se găsea pe un alt amplasament decât cel de azi. Începând din
anul 1864, funcţionează cu două corpuri de clădiri, unul pentru fete şi altul
pentru băieţi. Este o clădire monument
istoric, realizată în stil clasicizant, de
origine franceză din perioada 18671875. Poartă numele lui Delavrancea,
deoarece a fost elevul acestei şcoli, iar
mai târziu a predat la liceul „Matei Basarab”.
În anul 1956, şcoala devine şcoală mixtă şi se numeşte Şcoala generală
nr. 73, iar din anul 1959 primeşte numele scriitorului Barbu Ştefănescu Delavrancea.
Prof. Aurelian Ene
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printre cărți
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Deși sunt un tip timid, reușesc întotdeauna să-mi înving tracul atunci când
le spun prietenilor sau cunoscuților,
deseori cu mândrie, că sunt un cititor
înrăit. Indiferent de reacția stârnită în
urma confesiunii mele sunt mereu fericit că-mi mărturisesc pasiunea față de
cărți. Pot fi apreciat sau, din contră, ironizat, însă nu îmi schimb niciodată atitudinea față de lectură și convingerea
fermă că aceasta este esențială în viața
tinerilor, în speță a adolescenților.
După cum spunea cronicarul moldovean Miron Costin, “nu e alta mai
frumoasă și de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților“; trebuie
subliniat astfel rolul cărții în educarea
și formarea ca adult a tânărului în societatea umană din toate timpurile, de
la apariția scrisului cuneiform și a primelor opere ale umanității, cum ar fi
“Epopeea lui Ghilgameș“.
În primul rând, concepția mea e

că se impune accentuarea caracterului educativ al lecturii, ce îndeplinește
funcția de instructor al mentalității
umane prin faptul că declanșează anumite mecanisme ale creierului ce permit și dezvoltă unele trăsături și calități
psihice imperios necesare, precum
imaginația, creativitatea, dar și prin
faptul că îmbogățește lexicul și formează afectiv viitorul individ matur.
Un alt element prin care se
evidențiază lectura este stoparea, cel
puțin parțială, a fenomenului de manipulare, tot mai prezent în zilele noastre. Astfel, putem spune că un adolescent care citește în timpul liber, în loc
să frecventeze cercurile de pe internet
influențate de media, este mai puțin
afectat de mesajele subliminale cu un
puternic impact asupra gândirii libere. De exemplu, un cunoscut actor de
comedie american (din secolul trecut)
spunea, citez: “Televizorul este pentru

Perpetuum Mobile - noiembrie 2016

mine un mod foarte bun de a mă educa.
De fiecare dată când cineva pornește
televizorul, mă duc în altă cameră ca să
citesc o carte“.

fost despărțit de Ligia, tânărul Marcus
suferă niște schimbări în plan comportamental și moral. Deși o găsește în cele
din urmă pe aleasa sa, el nu mai încearLectura este, pentru mine, un că să o răpească, ci se convertește și
bun mod de a mă perfecționa în ori- el la creștinism, fiind botezat de către
ce aspect al vieții, deoarece reprezin- apostolul Petru.
tă o fundație, o bază, o piatră de teCu prilejul devastatorului incendiu
melie a oricărei activități psihice, un din anul 64 d.Hr., Nero hotărăște să îi
tipar ce ordonează și conduce într-un acuze pe adepții noii religii și îi conanumit sens întreaga panoplie de sen- damnă la pedeapsa capitală. În arenele 15
timente și idei a persoanei respective. de gladiatori au loc „spectacole” în care
Importanța lecturii este reflectată și de apar creștinii ce sunt sacrificați în cele
experiențele unor oameni ce au fost mai inimaginabile moduri. Ligia este luîncântați și marcați profund de anumi- ată și ea prizonieră și urma să fie sfâșiată
te cărți ce le-au influențat până și unele de o fiară sălbatică, dar conaționalul și
aspecte din viața cotidiană, capodope- servitorul ei, Ursus, reușește să învinre (din punctul lor de vedere) pe care le gă animalul, iar împăratul, la rugăminconsideră direct răspunzătoare pentru tea lui Petronius, o eliberează pe tânăra
transformările de mai târziu.
fată și pe salvatorul ei. Redată lui ViniSpre exemplificare, eu am fost pu- cius, ea devine consoarta lui și pleacă
ternic impresionat de opera scriitorului amândoi în Sicilia, unde tânărul senator
polonez Henryk Sienkiewicz, laureat cu avea o proprietate.
premiul Nobel în anul 1905, tocmai daLipsit de priveliștea unei morți întorită acestei cărți numite “Quo vadis“. grozitoare și dornic de răzbunare, Nero
Romanul cuprinde povestea fictivă îi ordonă lui Petronius să se sinucidă, iar
a unui patrician roman, Vinicius, ce se acesta o face, nu înainte de a-i trimite
îndrăgotește de Ligia, o captivă barba- o scrisoare în care lovește în veleitățile
ră, fiica unui rege decedat, care deve- de artist ale tiranului și de a organiza
nise fiica adoptivă a generalului Aulus un banchet fastuos prin care arăta că
Plautius. Crescută de soția acestuia, nu îi este teamă de opresorul său.
Pomponia Graecina, în religia și morala creștină, ea respinge, inițial, iubirea epicurianului Marcus Vinicius, tânăr
aflat sub influența parțial nefastă a scriitorului și unchiului său, Caius Petronius Arbiter, nobil roman ce era adept
al filosofiei grecești sceptice și autorul romanului Satyricon. Acesta era și
un curtean al împăratului nebun Nero
care, de asemenea, era pătruns până
în măduva oaselor de desfrâul adus și
promovat de către eleni.

Cartea prezintă și sfârșitul martiric
al apostolilor Petru și Pavel, precum și
renașterea și răspândirea noii credințe
în rândul populației defavorizate în primul rând, dar și al altor clase sociale.
Finalul cărții surprinde pedeapsa divină pe care o primește tiranul împărat
al Romei și are drept motto întrebarea
retorică pe care i-o pune lui Petru discipolul său, Nazarius, după ce acesta decide să se întoarcă la Roma și să înfrunte pericolul: Quo vadis, domine?

În calitate de ostatică, Ligia îi este
Această operă m-a impresionat
dăruită nobilului Vinicius, dar reușește până și prin simplul fapt că propune,
să scape și să se refugieze printre în plan filosofic, o societate bazată pe
confrații ei creștini. În timpul în care a puterea moralizatoare a credinței, dar
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și deoarece înfățișează într-un stil deosebit anumite sentimente tipic umane ce pierd tot mai mult teren în zilele de azi. Așadar, mesajul cărții, așa
cum l-am înțeles eu, este revenirea
la normalitate și propagarea acesteia, precum și ghidarea după anumite
standarde morale absolut necesare în
conviețuirea socială (Imperiul Roman
se afla într-un haos moral și social în
16 acea perioadă, iar dovada că sistemele anarhice și lipsite de repere morale
nu pot decât să se prăbușească, mai
devreme sau mai târziu, este faptul
că Roma a fost la un pas de a se dezintegra la sfârșitul domniei tiranice a
lui Nero – vezi războiul civil din anul
69 d.Hr.). În caz contrar, lumea poate
ajunge ca în vremea lui Nero, când,
din cauza răului înrădăcinat în oameni,
propovăduitorii dreptății sfârșeau sub
colții leilor. Practic, simplitatea și sinceritatea sentimentelor valorează întotdeauna mai mult decât o cultură și
o inteligență superioare, dar îmbinate
cu unele tendințe malefice și imorale.
Revenind la subiectul nostru, trebuie spus că lectura adevărată se face
în mod conștient și nu reprezintă doar
acumularea unor cunoștințe, ci și transpunerea lor în informații sistematizate.
De asemenea, foarte important este
mesajul pe care îl transmite cartea și
capacitatea cititorului de a-l înțelege.
Doar pătrunzând în esența textului,
poți spune că ți l-ai însușit pe deplin,
acest fapt fiind chiar scopul lecturii,
după cum scria Mihai Eminescu, care
compara creierul aflat în timpul lecturii
cu un veritabil laborator.
Spre deosebire de film, care îi impune privitorului anumite mesaje, ce se
derulează într-un timp relativ scurt și nu
pot fi asimilate total, cartea îi lasă cititorului calitatea de arbitru și posibilitatea de a-și selecta singur informațiile
și eventuala morală. De asemenea,

lectura îmbunătățește imaginația, căci
cititorul nu este obligat să aibă o perspectivă fixă asupra conținutului, așa
cum se întâmplă în momentul vizionării unei pelicule. Arta cinematografică
impune anumite secvențe subliminale,
ce se întipăresc în memoria cinefilului
și îl pot manipula pe acesta, după cum
atrăgeam atenția, mai devreme, asupra
potențialului negativ al publicității și al
rețelelor de socializare.
Opinia mea este că lectura are în
vizor și autocunoașterea, pentru că numai imaginându-ți cum vei reacționa în
diverse situații îți dai seama de ce ești
capabil. Deci, se poate spune că lectura, privită în ansamblul ei, este una
dintre cele mai importante și benefice,
totodată, activități ce pot fi desfășurate
de orice persoană, în special de tineri
și adolescenți care au nevoie de un
model, pe care nu-l pot lua din lumea
mass-media, ci numai din experiențele
de viață ale umanității, puse pe hârtie
de către marii oameni.
Ajungem cu pași repezi la încheierea periplului nostru în lumea cărților,
ce avea drept scop clarificarea poziției
lecturii în viața tânărului modern. Concluzia ce se poate trage după parcurgerea acestui eseu, scris fără părtinire
și doar pe baza unor informații preluate din surse sigure și verificate pe
îndelete, este că tinerii au nevoie de
universul cărții, pe care nu mai sunt
obișnuiți, din nefericire, să-l acceseze.
Această situație poate fi încă remediată dacă semnalul de alarmă va fi tras și
adolescenții, viitorii adulți, își vor asuma calea pe care o vor alege. Vom vedea oare, cu ochii noștri, soluționarea
acestei probleme sau vom fi nevoiți să
așteptăm generațiile următoare pentru
ca schimbarea să aibă loc?
Buzatu Flavius
Clasa a X-a I

nectarul dulce lâncezeşte
în ceaţa raţiunii-nguste,
căzut în graiul suficient,
redus şi oropsit de proşti.
au scrijelit toţi semidocţii,
dintr-un străfund al unui calcul,
natura-n scoarţe monotone,
încarcerându-i frumuseţea.
s-a lepădat iuţit de muză,
aflându-şi patimi cerebrale,
poetul vinovat de vină,
iscălitorul de esenţă.
află blesteme necuprinse
bastard cu neajuns sub unghii!
tu care cheltui mişeleşte
cerneli sortite artei bune.
ca litera să-nfăţişeze
balsamul nevăzut al ploii,
eu negreşit găsesc, prieteni...
un pact demonic se cuvine.
şi nicidecum nu-ncuviinţez
ca un milog lipsit de viciu
să picure lasciv mizerii,
nedesluşind a fiinţei taină.
se varsă iar prin biblioteci
meşteşugarii de vers ieftin.
se răscoleşte liliacul
pe lângă eul din morminte.
noapte bună

paradoxul deciziei

mie să-mi daţi viciul ignobil
şi patologicul plictis
şi-ngăduiţi-mi să mă satur.
împiedicaţi-mă de scris.
să-mi daţi păcate capitale,
seducţii, glezne, sâni şi buze.
şi lepădaţi-mă pe mare,
clădiţi-mă, iar, din meduze.
să-mi procuraţi licori suave
desfiletând din câmpuri sevă,
să mi se clatine în vine
mărunte renunţări la grevă.
să mă oblige la desfrâu
chiar necuprinsul oarecine,
la satisfacţii să mă puneţi
mie să-mi daţi ce se cuvine!
.........................................................

dacă mă trec,
pot să mă răzgândesc?

Lacrimile unui crocodil
Iată parfum de savană
cum se ridică în prafuri.
Un crocodil orb de lacrimi
convulsionează cumplit.
Ce prădător rabdă urma
unor mizerii în spirit
şi lasă subordonaţii
să îl admire plângând?
Un dirijor de lanţ trofic,
azi însă, slabă verigă.
Se miră apa sărată
ce fel de lacrimi primeşte.
S-a vindecat crocodilul
de un stigmat milenar,
iar într-o lună curată
s-au reflectat picături.
Cine să-l vadă, sărmanul?
Când peste vreme s-a spus
că numai el dintre toate,
un fariseu s-a distins.
A strâns în piele durerea
şi tăbăcind limbi de dor,
s-au desprins până şi colţii.
Aprig soroc s-a-ntâmplat.
Pieile-roşii îl poartă
ca pe un vodă tiran,
însă chiar el, crocodilul,
a fost ingenuă pildă.

Femeie, bărbat

Mansarda-i neclară, iar seara-i vin roşu;
pe streşini mai plouă un cântec doar brazii.
Pe rând şeminee răsar în furnale,
atunci când femeie, bărbat, se confundă.
Din nu ştiu ce jind încetează ţigara
să apere spectrele din pardoseală.
Acum vălătuci se descoperă iute,
atunci când femeie, bărbat, se confundă.
Fereastra e abur, cum uşa stejar e;
fotoliul tresaltă de cum lumânarea
mai pâlpâie pudic elanul din urmă,
atunci când femeie, bărbat se confundă

B ițună A lexandru
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îngust
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DRAGOBETELE
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Dragobetele este o sărbătoare
celebrată de români pe 24 februarie.
Sărbătoarea de Dragobete este considerată în popor echivalentul sărbătorii Valentine’s Day (ziua Sfântului
Valentin), sărbătoare a iubirii.

Dragobetele are rădăcini foarte vechi, fiind sărbătorit chiar de pe
timpul dacilor. Pentru aceştia, Dragobetele era o divinitate asemenea
lui Cupidon al romanilor și Eros, al
vechilor greci. Dragobetele, numit și
ETIMOLOGIA cuvântului a fost Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor,
dezbătută de numeroși etnologi fecior chipeș și puternic, aduce iubiși filologi, propunându-se variate rea în casă și în suflet.
explicații pentru originea sa, cele mai
Oamenii de la țară își mai aduc
multe opinii conducând însă la săr- aminte de obiceiul de demult al febătoarea religioasă celebrată pe 23 telor și băieților care, în ziua lui Drafebruarie, „Aflarea Capului Sfântului gobete, se primeneau în haine curaIoan Botezătorul”, care în slavă se te, de sărbătoare și porneau cu voie
numește Glavo-Obretenia.
bună spre pădure, pentru a culege
Dragobetele mai are și alte nume: ghiocei, viorele, tămâioasă, pe care
„Cap de primăvară”, „Cap de vară”, le așezau la icoane și le foloseau la
„Sânt Ion de primăvară”, „logodnicul diverse farmece de dragoste.
pasărilor”, „Dragomiru-Florea”
„Granguru”.

sau

Înspre ora prânzului, fetele porneau în goană spre sat, fuga fiecăreia
atrăgând după sine pe băiatul care le

frumoase şi atrăgătoare ca şi zânele.

De Dragobete, fetele trebuie să se
întâlnească cu persoane de sex masculin. Altfel nu vor avea deloc parte
de iubire de-a lungul întregului an.
Totodată, în sate se credea că fetele
Flăcăii, strânși în cete și fetele care ating un bărbat dintr-un sat înobișnuiau ca, în ziua de Dragobete, să vecinat vor fi drăgăstoase tot timpul
își cresteze brațul, în formă de cruce, anului.
după care își suprapuneau tăieturile,
Este, de asemenea, obligatoriu ca
devenind astfel frați, respectiv surori de Dragobete bărbaţii să se afle în
de cruce.
relaţii cordiale cu persoanele de sex
Cu ocazia zilei de Dragobete, bătrânii satului acordau o îngrijire specială animalelor din ogradă, dar și păsărilor. Bătrânii credeau că în această
zi păsările îşi aleg perechea pe viață
și se urnesc în construirea cuiburilor.
La sfârșit de iarnă și început de primăvară, Dragobetele oficia nuntirea
păsărilor în cer. Sacrificarea animalelor este interzisă în această zi.

feminin. Bărbaţii nu au voie să necăjească femeile şi nici să se angajeze în gâlcevi, căci astfel îi aştepta o
primăvară cu ghinion şi un an deloc
prielnic. Atât băieţii, cât şi fetele au
datoria de a se veseli de Dragobete
pentru a avea parte de iubire întreg
anul.
Fiecare tânăr avea grijă ca ziua de
Dragobete să nu îl prindă fără pereche, ceea ce ar fi reprezentat un semn
rău-prevestitor, de singurătate pe întreg parcursul anului, până la următorea zi de Dragobete.

Lucrările câmpului, ţesutul, cusutul, treburile grele ale gospodăriei nu sunt permise de Dragobete. În
schimb, curăţenia este permisă, fiind
considerată aducătoare de spor şi
Dacă vor ca iubirea să rămână vie
prospeţime.
de-a lungul întregului an, tinerii care
Nu ai voie nici să plângi în ziua de formează un cuplu trebuie să se săruDragobete. Se spune că lacrimile care te de Dragobete.
curg în această zi sunt aducătoare de
Prilej de bucurie și bunăstare,
necazuri şi supărări în lunile care vor Dragobetele este unul dintre cele mai
urma.
frumoase obiceiuri străvechi ale poÎn vremuri de demult, exista obiceiul ca fetele tinere necăsătorite să
strângă, de Dragobete, zăpada rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută
drept “zăpada zânelor”. Apa rezultată
prin topire era considerată ca având
proprietăţi magice în iubire şi în descântecele de iubire, dar şi în ritualurile de înfrumuseţare. Se credea că
aceasta zăpadă s-a născut din surâsul
zânelor. Fetele îşi clăteau chipul cu
aceasta apă pentru a deveni la fel de

porului român. Probabil că 24 februarie însemna, pentru omul arhaic, începutul primăverii, ziua când natura
se trezește, păsările își caută cuiburi,
iar omul participă și el la bucuria naturii.
Prof. Florentina CRISTEA
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îndrăgea. După ce își prindea aleasă,
băiatul îi fură o sărutare în văzul lumii, sărut care simboliza legământul
lor de dragoste pe întregul an de zile.
De aici și celebra zicală: „Dragobetele
sărută fetele!”
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R egăsindu - mă

pe mine …
ce în situația de a sacrifica ceva mai
mult timp decât ar fi necesar. Da, nu
pot mulțumi pe toată lumea, deși mi-o
doresc și încerc s-o fac. Știu că nimeni
nu-mi cere să fiu perfectă și nici n-aș
putea fi, dar nu mă pot împăca cu propriile mele rigori de a face tot posibilul
să mă prezint satisfăcător. Sunt foarte departe de perfecțiune. Asta nu înseamnă că nu pot încerca să mă apropii, iar expresia „a te da bătut” nu face
parte din vocabularul meu.

20

Dacă s-ar putea da o definiție a
unei personalități controversate, probabil cea mai potrivită persoană de a
fi luată drept experiment de cercetare
aș fi chiar eu.
Deși ar putea suna straniu, nu spun
acest lucru pentru că aș fi o persoană bipolară, incapabilă să se decidă
asupra unui lucru, care atunci când
este pusă în fața unei situații poate
reacționa în feluri diverse, bulversante
chiar și pentru ea, ci pentru că există o
mare diferență între modul în care văd
lumea ce mă înconjoară și cum mă văd
pe mine în raport cu lumea.
Probabil că de cele mai multe ori
sunt un dezastru pe două picioare, incapabilă să-mi organizez timpul întrun mod eficient. Acest lucru mă adu-

Pesimistă și drastică cu propria
persoană, văd ceea ce este mai bun în
oameni, adesea căutând scuze și încercând să le găsesc motive atunci când
îmi greșesc, deși nu pot afirma că sunt
ușor de păcălit, căci am capacitatea de
a înțelege când sunt mințită. Nu știu
dacă este un defect sau o calitate, ceea
ce știu este că altfel nu pot fi. Așa cum
spunea Lucian Blaga: „ Cine nu cade,
nu se poate înălța”. Da, e adevărat, cu
un astfel de “dar” ajung mereu să mă
feresc, iar pereții carapacei mele sunt
bombardați de oameni care cred că
sunt suficient de naivă încât să accept
creațiile fantastice, frumos ambalate
și modelate, pe care încearcă să mi le
vândă. Cu toate acestea, e bine să ai
încredere și speranță, să nu eziți să dai
șanse celor din jurul tău. Și cu ce ți-ar
putea fi de folos să trăiești cu gândul
la defectele altora? Până la urmă, cu
toții suntem plini de defecte, aşa cum
afirma G. Călinescu într-un alt context,
„copii imperfecte ale unor prototipuri
irealizabile.
Henry Word Beecher spunea: „Cinicul nu vede calitățile unui om, dar
îi descoperă defectele „. Ei bine, nu
vreau să fiu cinicul lui Beecher și nici
naivul credul. Sper să găsesc echilibrul
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în toată această luptă de a înțelege și gândesc complet limpede, evitând
aproapele.
astfel discursuri de care mai apoi să
Nu de puține ori am fost pusă în nu fiu prea mândră, să mă implic în
situația de a lua decizii, indiferent dacă discuți și situații ce nu mă reprezintă,
acestea s-au referit la păreri asupra pe care mai apoi să le regret. Nu vreau
unui subiect, fie la alegeri între două să am regrete, chiar dacă am greşit.
obiecte. Primul lucru la care apelez Vreau să am capacitatea de a-mi asuîn astfel de situații este intuiția, căci ma aceste greșeli și lucrurile pe care
din experiență și din sfaturile primi- le spun sau pe care le fac. Asumarea
te de la oameni ceva mai trecuți prin îmi construiește prezentul, cu bune și
viață decât mine, am învățat că logi- cu rele, fiind menită să-mi consolideze 21
ca intelectualității, dezvoltată prin viitorul.
educație și cizelată prin cunoaștere, nu
îmi este folositoare întotdeauna. Ulterior, am citit o frază ce a reușit să-mi
certifice acest lucru: „Inima are rațiuni
pe care rațiunea nu le cunoaște”. Cugetarea ce-i aparține lui Pascal a reușit
să-mi scuze micile scăpări sentimentale.

Și

totuși , cine sunt eu cu adevărat

?
Ei bine, în ceea ce privește cufăraşul meu împărțit în calități și defecte,
pot spune că sunt puțin indecisă. Mereu am auzit ideea conform căreia e cel
mai important să-ți cunoști calitățile
pentru a te folosi de ele în avantajul
tău. Hmm... Pare destul de corect. Cu
toate acestea, mereu am trăit pe principiul că trebuie să-ți cunoști mult mai
bine defectele, punctele tale slabe.
Atât timp cât îți cunoști minusurile, în
momentele în care ceilalți le-ar descoperi, nu te vor surprinde, nici afecta prea mult. În plus, poți face ceva.
Toți încearcă să transforme defectele
în calități sau să cizeleze și să administreze anticipat un posibil dezastru.
Sunt de multe ori prea vulcanică
și supărăcioasă, aprinzându-mă foarte repede. Încerc să lucrez la acest aspect, să fiu mai calmă și mai temperată. Tocmai de aceea încerc să discut
problemele abia după ce mă calmez

Îmi place să cred că sunt prietenul
pe care te poți baza atunci când ai nevoie, umărul pe care să plângi când te
simți descumpănit, persoana cu care
să vorbești când te simți descurajat.
Încerc pe cât posibil să fiu sinceră,
cu mine și cu cei din jur. Nu îmi place
să fiu mințită și nici să ascund ceea ce
simt.

Da! Sunt un om plin de defecte. Și
da, pe multe dintre ele nu le pot controla. Dar sunt la început și am multe
de învățat. Mi s-a spus că sunt un copil matur. Acest lucru nu poate decât
să mă bucure, dar totuși, sunt un copil
din multe puncte de vedere. Un copil
capricios dar ambițios, care are formate principii bine ancorate, de multe ori stupid de exagerate în viziunea
celorlalți, însă sunt un om care luptă
pentru ceea ce crede.
În concluzie, asta sunt eu! Sau cel
puțin așa cred, atât am reușit să descopăr momentan. Un lung drum, bătătorit și bolovănos se așterne în fața
mea și speranța este cea care mă face
să vreau să-l parcurg.

Manolache Alexandra
Clasa a X-a I
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EXAMENUL DE BACALAUREAT

ÎN EUROPA
da tututor banilor cheltuiţi pe educație,
standardele sunt în continuare foarte
scăzute”, spune Sir Terry Leahy, fost
director al Tesco, „iar angajatorii sunt
cei care suferă consecințele”. Rezultatul
acestor acuzații a fost că, în 2002 și în
2010, echivalentul britanic al inspectoratului general a pus comisiile de examinare să evalueze mai dur lucrările,
pentru a reduce numărul de calificative A, ceea ce a generat un nou scandal, sute de mii de elevi simțindu-se
nedreptățiți.
Am selectat în această lucrare câteva caracteristici ale unor examene de
maturitate, ce se desfășoară în unele
Examenul de bacalaureat este unul țări europene, pentru a putea face o
dintre cele mai „fierbinți” momente ale comparație în ceea ce privește structuunui an școlar și generează de fiecare ra acestor examene.
dată un val de întrebări și controverse în
Bacalaureatul s-a născut în Franța,
ceea ce privește starea învățământului
în Evul Mediu. În secolul al XIII-lea, Uniromânesc. Părinții, elevii, profesorii priversitatea din Paris, una dintre primele
vesc de multe ori cu interes, alteori cu
instituții de învățământ superior din Euinvidie către sistemele educaționale din
ropa, a creat titulatura de “baccalarurealte state europene, având convingeus” sau “baccalarius”. Un “baccalarius”
rea că acolo totul se petrece în cele mai
era un student ceva mai avansat, care
bune condiții, iar elevii din acele țări
ar pute fi considerat echivalent al predau cel mai bun randament și cele mai
paratorului universitar de azi. Cuvântul
potrivite examene.
“baccalarius” a fost preluat din limba
Și totuși, nu toate opiniile cu privire latină, folosită în Evul Mediu, unde dela aceste sisteme de educație sunt po- semna un cavaler mai sărac. Mai precis,
zitive. „O generație care se chinuie să un cavaler a cărui principală proprietacitească, să scrie și să socotească”. Ast- te era o fermă de vaci – “bacca”, cum
fel îi descrie directorul uneia dintre cele li se mai spunea în latina medievală, în
mai mari companii britanice, ASDA, pe loc de “vacca”. Practic, “bacalaureat” întinerii care vin să se angajeze în maga- semna inițial “cel care mergea cu vacile
zinele lui. E doar una din numeroasele la păscut”.
critici pe care le-a primit în ultima vreBacalaureatul modern a fost introme sistemul educațional britanic și mai
dus de către Napoleon. În 1808, îmales varianta de bacalaureat din Regaparatul Franței a instituit sistemul cetul Unit. Și cu toate acestea, pentru elelor trei mari examene – bacalaureat,
vii români, sistemul britanic de examen
licență, doctorat – sistem care, în liniile
e mai degrabă un vis frumos. „În ciu-

După cea mai recentă reformă a
învățământului (2005), bacalaureatul
din Franța este de trei tipuri: general,
profesional și tehnologic. Toate trei
permit continuarea studiilor la o universitate, însă cel profesional e destinat
tinerilor, care vor să intre cât mai repede pe piața muncii, iar cel tehnologic
e, mai degrabă, echivalentul absolvirii
unui liceu vocațional din România. Bacalaureatul tehnologic și cel profesional
sunt preferate de familiile cu venituri
medii și cele “defavorizate”, așa cum
reiese din statisticile realizate.
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sale principale, funcţionează și azi. Pentru mai bine de un secol, bacalaureatul
din Franța a fost unul elitist – îl treceau
doar copii străluciți sau cei care aveau
părinți înstăriți, iar fetele care dădeau
acest examen erau extrem de puține.
Sistemul actual datează din anii ’60,
când în învățământul din Franța au dispărut diferențele dintre elevii săraci și
cei bogați.

elevul nu le trece în acel moment, le dă
pe toate la terminarea liceului. Există o
singură sesiune, în iunie (sau noiembrie
pentru câteva foste colonii): cei care nu
se pot prezenta din motive obiective –
boli, accidente – mai au șansa să dea
bacalaureatul în septembrie. Majoritatea examenelor sunt scrise și constau
într-un eseu pe o temă dată, pentru care
elevul are la dispoziţie între 2 și 5 ore și
primește o notă de la 0 la 20. Dacă un 23
elev nu promovează un examen, chiar și
cu 0 (care se dă doar în caz de absenţă)
nu înseamnă că a picat și bacalaureatul: important e ca media sa finală să fie
măcar 10 din maximul de 20 de puncte.
Cei care obțin medii între 8 și 10 pot să
repete examenele.

În Franța, orice posesor de diplomă de bacalaureat se poate înscrie la
universitate fără alt examen – dar nu
la orice universitate. Pentru a intra la
“Marile Școli”, teoretic cele mai bune
universități din Franța, e nevoie de încă
Bacalaureatul general este echiva- unul sau mai mulți ani de studiu după
lentul bacalaureatului românesc, însă bacalaureat, care au loc în clase specisistemul e mult mai complex. Există ale.
mai multe serii – un fel de echivalent
După ultima reformă, rata de proal profilurilor de la noi. Seria L (litere) e movare a fost constant peste 80%, față
echivalentul “umanului”, dar pentru real de 60% în anii ’90, 35-36% în anii ’80
sunt trei serii: ES (economic și social), și 1% în secolul al XIX-lea. Asta nu înS – științe sau S – inginerie. La fiecare seamnă că examenul nu este greu,
dintre ele se dau 9-10 examene: de pil- chiar și în forma sa actuală: de pildă, în
dă, la seria L sunt examene de limba și 2013, la filosofie, candidații au primit
literatura franceza (oral și scris), științe subiecte precum “Operele de artă sunt
(fizică, chimie, biologie), filosofie, lite- realități ca toate celelalte?”, “E posibilă
ratură, istorie și geografie, limbi străi- o cunoaștere știintifică a lumii vii?” sau
ne și educație fizică, plus un examen la “Tratatul teologico-politic al lui Spinoalegere din disciplinele de specialitate za”.
(matematică, latină, greacă veche, arte
Bacalaureatul francez este consideplastice, cinematografie, istoria artei, rat deosebit de dificil de către străini.
muzică, teatru, dans, arta circului, limbi Peter Gumbel, un jurnalist britanic care
străine etc.). Mai există și posibilitatea trăiește în Franța și are doi copii înscrisi
de a da unul sau două examene faculta- în sistemul educațional din această
tive, care să crească nota elevului. Exa- țară, a publicat în 2013 un eseu care a
menele nu se dau toate odată: probele scandalizat opinia publică, “Și copii se
încep din anul II de liceu și, doar dacă împușcă, nu-i așa?”. “De ce Franța este
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singura țară din lume, care descurajează copiii din cauza a ceea ce nu știu să
facă în loc să-i încurajeze pentru ceea ce
știu?” se întreabă Gumbel, care susține
că, în ciuda gradului ridicat de dificultate a examenelor, elevii francezi sunt mai
slabi decat cei din alte țări europene –
și nu numai. Opinia străinilor nu e însă
împărtășită și de francezi. Într-un sondaj realizat în 2013 de “Le Nouvel Ob24 servateur”, 71% dintre repondenți s-au
opus eliminării bacalaureatului. Printre
tinerii până în 35 de ani procentul partizanilor acestui examen era chiar de
87%. Iar dintre cei care au dat examenul, aproape trei sferturi au declarat că
au mai degrabă amintiri plăcute legate
de el.

patru sau chiar mai multe.
Pare un sistem extrem de simplu
și de bun, judecând după rezultate: în
2012 și 2013 98% dintre candidati au
luat calificative de trecere și peste un
sfert au luat A. Notele nu reflectă însă
neaparat realitatea, spun criticii sistemului, majoritatea lor angajatori care
spun, așa cum am arătat la început, că
nivelul de pregătire al absolvenților de
A-level nu e nici pe departe atât de înalt
pe cât s-ar crede pe baza calificativelor.

Dacă sistemul A-level e fie prea bun,
fie prea slab, tinerii britanici au însă la
dispoziție și alte variante de bacalaureat. Cele mai importante sunt International Baccalaureate, calificarea Business and Technology Education Council
O altă diferenţă între sistemele edu- (BTEC), Cambridge Pre-U și Higher, care
caţionale din Franţa şi România este este valabil însă doar în Scoția.
faptul că elevii francezi nu-şi pot conDintre acestea, cel mai popular e
testa notele. Elevii au dreptul să ceară
verificarea notelor de pe lucrări pentru International Baccalaureate (IB), un sisa le confrunta cu cele din borderou, dar tem internațional, care a fost preluat ca
alternativă la A-level în multe școli din
nu pot contesta nota în sine.
Marea Britanie și care nu e foarte difeÎn Regatul Unit nu există bacalau- rit de bacalaureatul românesc. Chiar și
reat, ca în țările care s-au inspirat de la Royal Society, Academia Britanică, confrancezi, ci „A-level”: General Certificate sideră ca IB e mai bun, deoarece exaof Education Advanced Level („Certifi- menele se dau la 6 materii (matematică,
catul General de Educatie Nivel Avan- o disciplină realistă, una umanistă, limsat”). Cei care vor să obțină această di- ba maternă, o limbă străină și o probă
plomă trebuie ca, pe lângă cei 11 ani de la alegere), deci presupun o pregătire
școala obligatorii, să mai facă încă doi mai vastă. Responsabilul cu admiterea
ani, așa-numiții „Sixth Form”. Acești doi studenților la Cambridge recunoaște că
ani sunt gratuiți, însă mulți tineri pre- preferă tinerii care au luat Bacalaureaferă să nu-i facă, pentru a intra mai re- tul Internațional celor care au absolvit
pede pe piața muncii. Cei care optează A-level.
pentru „Sixth Form” se concentrează pe
În ultimii ani, cei de la Cambridge șipatru materii, din care dau examene la
finalul claselor a XII-a și a XIII-a. Lista au creat și ei propriul sistem de evaluare
de materii este extrem de lungă și mer- – Cambridge Pre-U. Acesta e recunosge de la matematică și istorie până la cut de mai multe universități britanice
gândire critică, studii de film sau design de elită și constă în 3 probe principale,
și tehnologie în domeniul textilelor. În un proiect de cercetare și un portofoprincipiu, e nevoie doar de trei din cele liu de „perspective globale”. Cambridge
patru materii, însă pentru înscrierea la Pre-U e considerat însă de mulți ca fiuniversități mai bune, e preferabil să fie ind un examen elitist, care îi privează de
șanse pe cei care au dat examen în sis-

De asemenea, în Scoția funcţionează
sistemul de bacalaureat cunoscut drept
Higher, în paralel cu A-level, iar pentru
cei care se orientează spre calificări tehnice există pe tot teritoriul Marii Britanii
și calificările Business and Technology
Education Council, un fel de bacalaureat profesional.
Britanicii nu au putut încă stabili
care dintre sisteme e mai bun, astfel
că, momentan, toate funcționează în
paralel, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale. Diploma de A-level e recunoscută de toate universitățile, cea
de International Baccalaureate de majoritatea, Cambridge Pre-U doar de 111
universităţi – aproape toate cele de top.
Angajatorii fac și ei presiuni pentru trecerea la IB, care e mult mai compatibil
cu examenele din restul Europei. Majoritatea britanicilor se pare că prefera să
poată alege ce examen vor da copii lor.
Bacalaureatul din Spania este organizat în mod diferit de cel din România.
Aici, bacalaureatul reprezintă, de fapt,
un program de studii de doi ani, care-i
pregăteşte pe elevi pentru universitate.
Timp de doi ani, tinerii spanioli studiază
limba şi literatura spaniolă, filozofia şi
educaţia civică, o limbă străină, istoria
filozofiei, istoria Spaniei, ştiinţa lumii
moderne și educaţia fizică. Spaniolii obţin diploma de BAC numai dacă susţin
toate examenele din anul doi și examenul Prueba General de Bachillerato.
Bacalaureatul german se conturează
a fi unul foarte exigent. Spre exemplu,
pe lângă faptul că la sfârşitul studiilor
nemţii susţin bacalaureatul diferenţiat,
ei mai trebuie să susţină în fiecare an
examene parţiale, iar cei care nu reuşesc să treacă de aceste examene intermediare pot fi obligaţi să treacă la un
profil educativ inferior, de la un profil
teoretic la unul profesional. Astfel că
nu orice tânăr neamţ poate urma o uni-

versitate. Pentru aceasta e nevoie de
diploma generală de BAC şi un portofoliu personal, în care sunt descrise toate activităţile extraşcolare ale tânărului,
inclusiv acţiuni de voluntariat, care sunt
extrem de importante. Doar 43% din tinerii din Germania obţin anual o astfel
de diplomă.
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temul A-level.

Există în Europa state în care nu se
susține examen de bacalaureat. Spre
exemplu, în Belgia elevii nu susţin BAC- 25
ul. Aceştia au un examen la 12 ani, la
sfârşitul şcolii primare, iar la 18 ani
belgienii obţin certificate de studii secundare, care le oferă posibilitatea de
a studia la universităţi, unde nu există
examene de admitere. Totuşi, pentru că
programul este foarte dificil, numai jumătate dintre aceştia obţin o diplomă
de studii superioare. La fel ca şi belgienii, suedezii nu au examene de BAC.
Evaluarea se face în baza testelor pe
care le au de-a lungul anilor.
Pornind de la rezultatele obținute
în ultimii ani, în țara noastră, la examenul de bacalaureat și analizând traseul
absolvenților de liceu în învățământul
superior sau pe piața muncii, este evident faptul că sunt necesare îmbunătățiri
majore în ceea ce privește parcursul
educațional al elevilor din România. Cum
pot fi făcute aceste îmbunătățiri? O întrebare cu multe răspunsuri, ce pot veni
de la profesori, părinți, elevi, dar, mai
ales, de la cei ce concep și pun în practică politicile educaționale naționale.
Prof. Emilia Iancu
Bibliografie:
1. www.ocr.org.uk;
2. en.wikipedia.org;
3. Radu Pirca – articol stirileprotv.ro;
4. Ala Coica – articol www.timpul.md.
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CARAGIALE

CONTEMPORANUL NOSTRU

26

Cinic, satiric, fără nimic sfânt sau
versatilitate, mobilitate spirituală? Caracter irascibil sau fire emotivă, vulnerabilă? Spirit cabotin, capabil să îmbrace orice haină în funcţie de împrejurări
sau luciditate remarcabilă? Superficialitate, frivolitate sau o mare profunzime intelectuală? Acestea sunt doar
câteva dintre controversele receptării
lui I.L.Caragiale de-a lungul timpului.
În contextul epocii sale e ştiut că
nu s-a bucurat de un succes facil. "O
noapte furtunoasă" a fost oprită după
numai două reprezentaţii din cauza
aluziilor la Garda civilă, dar şi din cauza conflictului personal al autorului cu
directorul teatrului, Ion Ghica, deoarece suprimase pasaje din piesă. "Conu
Leonida faţă cu reacţiunea", pusă în
scenă la o Grădină de vară, ajunge la
Teatrul Naţional foarte târziu (1912).
"O scrisoare pierdută" este un triumf
ca succes de public şi de presă, în timp
ce, după numai un an "D’ale carnavalului" este un nou eşec şi retrasă de

pe afiş, dând naştere unei dispute în
presa românească despre fluieratul la
piesele de teatru. Piesele sale de teatru au fost considerate antiliberale şi,
prin consecinţă, antinaţionale. Academia i-a respins de două ori operele
(şi teatrul şi vestitele Momente) de la
premiere, iar Dimitrie A. Sturdza, din
1893 pînă în 1908 preşedintele P.N.L.
şi secretar perpetuu al Academiei Române, în 1891, cînd i s-a respins de la
premiere teatrul a rostit despre opera lui Caragiale această semnificativă
apreciere: "Un artist, un poet trebuie să
iubească adevărul, frumosul şi binele;
el nu este şi nu trebuie să ia elementele rele din societate şi a le prezenta
ca tipuri care înfăţişează naţiunea sa
proprie, pe care cu intenţiune o ponegreşte şi astfel o face de-şi pierde
iluziunea şi speranţa... Dl. Caragiale să
înveţe a respecta naţiunea sa, iar nu
să-şi bată joc de ea".
Cele mai cunoscute opinii critice
sunt cele despre umanitatea caragiali-
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ană. Pe de o parte, s-a considerat că că
autorul creează o lume bonomă, fără
mari ticăloşi, un fel de "belle epoque".
Mihai Ralea vede în operele sale o
lume patriarhală, după care nu putem
nutri decât nostalgie, o lume amiabilă, tolerantă: "e o lume absolut paradisiacă, fără griji și fără, cum se spune
azi, în limbaj mistic, fără cine știe ce
problematici interne. Oamenii râd, petrec și se bucură. (…) Caragiale, cel mai
național scriitor, cel care a înțeles mai
bine firea noastră, ne-a lăsat și acest
aspect. Românul care nu-și pierde
cumpătul în fața crizei. Literatura sa e
tonică și plină de consolație astăzi”. În
acelaşi registru, N. Steinhardt asociază
ingenios două idei: este o lume profund românească şi o lume paradisiacă. În "Cartea împărtăşirii", eseul "Secretul scrisorii pierdute", Steinhardt,
pornind de la scena în care Caţavencu
cere iertare Zoei, consideră că lumea
lui Caragiale e o lume a concilierii, în
sensul superior al iertării creştine.
Pe de altă parte, Mircea Iorgulescu în eseul său despre lumea lui Caragiale, «Marea trăncăneală», consideră
că este ceva rău acest lucru - compromisul, lipsa de caracter a personajelor, care se prefac că nu ştiu şi ignoră în mod voit ceea ce se descoperise.
Pentru critic lumea lui Caragiale este
o lume în care se trăncăneşte continuu pentru a se ascunde toată mizeria ei. Şi Eugen Lovinescu a considerat
lumea lui Caragiale o lume abjectă, o
construcţie monstruoasă de imbecili şi
indivizi imorali, evidenţiind totodată
şi efemeritatea ei: "Eroii lui Caragiale
sunt reprezentativi, dar numai pentru
o epocă mărginită; ei sunt tipici. În închegarea lor intră ceva şi din sufletul
omenesc din toate vremile, dar intră
totodată şi prea multe lucruri legate
de nişte împrejurări restrânse, ce tind
să dispară cu desăvârşire. Primenirea
aceasta a moravurilor noastre surpă
însemnătatea comediilor lui Caragiale.
Limba chiar în care sunt scrise este închegarea unei limbi desfigurate, din-

tr-un moment dat şi în anumite pături
sociale. [...] În cincizeci de ani nu va
mai rămânea nici cea mai mică urmă
din atmosfera morală a operei lui Caragiale; amintirea republicii din Ploieşti sau a gărzii civice se va fi risipit de
mult. Într-o sută de ani, fiecare rând
din Scrisoarea pierdută va trebui însoţit de o pagină de comentarii." (Critice,
I, 1908). Eugen Lovinescu a fost unul
dintre cei mai cunoscuţi critici literari
care a creditat ideea că opera lui Cara- 27
giale este perisabilă, fiind prea strâns
legată de momentul compunerii ei.
Opinia de tinereţe a criticului, revizuită mai tărziu („Trăinicia, durata nu
stă, aşadar, în materie, ci în tratatarea
ei”; T. Maiorescu şi contemporanii lui)
este explicabilă într-o oarecare măsură. Dacă autorul Scrisorii pierdute era,
prin structură sufletească, scepticul
prin excelenţă, moralistul neîncrezător
în virtutea omenească („Simţ enorm
şi văz montruos”), Lovinescu era îndreptăţit să creadă într-o primenire a
societăţii româneşti care la începutul
secolului al XX-lea avea o clasă politică instruită, oratori celebri, politicieni
care aveau să definitiveze unirea naţională. Criticul nu putea prevede sau
concepe la acea dată revenirea spectaculoasă a lumii lui Caragiale un secol
mai târziu.
Pe de altă parte, nu se poate contesta faptul că mulţi dintre termenii
folosiţi în replicile personajelor şi realităţile la care acestea trimit au nevoie de câteva pagini de explicaţii. Nu
foarte mulţi dintre cititorii inocenţi ai
operei lui Caragiale mai percep comicul de limbaj provenit din folosirea
unor termeni ca: „ scrofulos”- bolnav
de scrofuloză, boală debilitară sau tuberculoză limfatică; „faliţi”- sărăntoci,
nemulţumiţi; „căuzaş”- conspirator,
revoluţionar, participant la revoluţia din 1848; „nifilist”- nihilist-adept
al doctrinei nihiliste, în special în Rusia din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, vizând distrugerea structurilor
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statale existente; persoană care neagă
radical sistemul politic, morala, religia
şi instituţiile unei societăţi; „epitropia”
– administraţia (din ngr. epitropos);
„becher”-burlac, holtei; „bigotismul”
– spirit religios îngust şi intolerant;
„liber-schimbist”- adept al doctrinei
liberului schimb (neamestecul statului în viaţa economică), opusă doctrinei protecţioniste (conotaţie ironică la
versatilitatea lui Caţavencu).
28
De asemenea, multe dintre realităţile sociale, politice, personalităţile etc., evocate în comedii sunt astăzi
aproape uitate: „nemuritorul Gambetta” – avocat şi om de stat francez
(1838-1882), cunoscut şi prin talentul
său oratoric deosebit şi prin curajul
de a-şi expune opiniile, căruia Caţavencu îi atribuie maxima „Scopul scuză mijloacele”, aparţinând lui Niccolo
Machiavelli (1469-1527), om de stat şi
istoric italian, autorul operei „Principele”; „Honeste bibere”, începutul stâlcit
al maximei latineşti deformate de Caţavencu - „Honeste vivere, neminem
laedere, suum cuique tribuere” (Să trăieşti cinstit, să nu păgubeşti pe nimeni,
să dai fiecăruia ce e al său”); „plebicist”- plebiscit, consultarea prin vot a
poporului făcută în timpul domniei lui
Al.I.Cuza, când, în urma dizolvării parlamentului de către M. Kogălniceanu,
ca prim-ministru, în vederea înfăptuirii
reformei agrare, se supune scrutinului
popular o nouă constituţie şi o nouă
lege electorală. Revizuirea constituţiei
despre care vorbeşte Farfuridi se face
în 1884, la insistenţele liberalilor, izbutind doar o lărgire modestă a cadrului
electoral censitar. Scena falsificării alegerilor de către Trahanache, Farfuridi
şi Brânzovenescu trimite la faptul că
în epocă funcţiona sistemul electoral
censitar, în care alegătorii erau împărţiţi în două (1866), în patru (1866) sau
în trei (1884) categorii în funcţie de
avere, profesiune şi plata dărilor etc;
majoritatea populaţiei vota doar indirect, prin delegaţi, iar primele alegeri
pe baza sufragiului universal au avut

loc în 1919. Replica lui Caţavencu: „Ce
eram[...] înainte de Crimeea?” face aluzie la Conferinţa de la Paris (februarie
1856), prin care se încheia războiul din
Crimeea (1853-1856), luând act de dorinţa populaţiei din Ţările Româneşti,
care cerea Unirea. Titlurile gazetelor
pomenite în comedii: „Vocea Patriotului Naţionale” (O noapte furtunoasă),
„Aurora democratică” (Conu’ Leonida
faţă cu reacţiunea), „Răcnetul Carpaţilor” şi „Războiul” (O scrisoare pierdută) amintesc de presa epocii: „Aurora
Română” (1863-1865), gazetă literară
bilunară apărută la Pesta „Trompeta
Carpaţilor (1865-1877), gazetă politică şi literară editată de Cezar Bolliac
la Bucureşti, şi „Războiul”(1843-1897),
ziar editat de scritorul Gr.H.Grandea.
Formulele de adresare „venerabile”,
„onorabile” etc. pot fi interpretate ca
parodieri ale limbajului masonic. Stabilimentul amintit în „O noapte furtunoasă” poate fi aşa-numitul Stabiliment de băi al casei Mitraşevski de
pe strada Poliţiei (cunoscut şi pentru
incidentul în care a fost implicat Eminescu în 1883, când se presupune că
a fost atins de alienare mintală), aflat
pe itinerariul plauzibil dintre Union şi
casa lui Jupân Dumitrache sau Arsenalul armatei, înfiinţat de Cuza în 1863,
în Dealul Spirii.
Dar măsura în care receptarea lui
Caragiale ar putea fi împiedicată de
acest neajuns sau, dimpotrivă, stimulată, căci echivocul unor formule poate contribui cu succes la sporirea caracterului umoristic, rămâne o temă
deschisă de discuţie, cu atât mai mult
cu cât capacitatea de sugestie a sintagmelor încurajează la mai mult decît
simpla lor percepţie contextualizată:
„nemuritorul Gambetta“, de pildă, trimite la o ipostază eroică, chiar dacă
astăzi cititorului nu îi mai este la fel de
la îndemână numele protagonistului…
Într-adevăr, Caragiale are o mare
apetenţă pentru concret şi imediat. Din
scrierile sale se pot reface topografia,
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evenimentele şi moravurile unei lumi
apuse. Trimiterile directe sau aluzive
către realităţi necunoscute cititorului
sau spectatorului contemporan apar în
tot locul. Dar a rezuma opera sa doar
la asta s-a dovedit a fi o eroare.
A fost prima problemă a receptării.
A doua, mai gravă, a fost ajustarea politică a lui Caragiale după 1947. La fel
ca Eminescu, el a fost răstălmăcit de
comunişti, pentru ca opera lui să spună, ideologic, ce doreau ei: că burghezia a fost o societate putredă, că toată
lumea până la ei a fost coruptă, rea.
Însă mai toţi criticii autentici care au
scris despre el în această perioadă au
dat pagini savuroase: Florin Manolescu, Nicolae Manolescu, Ştefan Cazimir,
Liviu Papadima, Al. Călinescu etc.
Astăzi, timpul a dovedit că mentalitatea unui popor şi sistemul său de
referinţe verbale şi materiale nu se pot
schimba în întregime, iar dramaturgul a
devenit termen de comparaţie: „E ca-n
Caragiale”. Este a proape un clişeu să
se spună că trăim în lumea lui Caragiale, o lume în care „nu mai e moral,
nu mai sunt prinţipuri, nu mai e nimic:
enteresul şi iar enteresul”, o lume în
care politicienii sunt corupţi şi inculţi.
Câteva exemple elocvente pot fi regăsite în presa contemporană. În 2007,
când Elena Udrea a afirmat, la Antena 3, că premierul Tăriceanu i-a cerut
preşedintelui Traian Băsescu, printr-un
bilet cu antet, scris şi semnat de mână
(negăsit însă niciodată), să intervină la
Parchet în favoarea omului de afaceri
Dinu Patriciu, toată presa românească
a explodat de articole în care se făcea
trimitere la scrisoarea pierdută a lui
Caragiale. Sau ce deosebire există, de
exemplu, între celebrul discurs al lui
Farfuridi şi discursul de astăzi dintr-o
emisiune de televiziune de la Antena
3: "Ai făcut lucrul acesta, ai intrat în
această campanie şi înţeleg că unul
dintre lucrurile, pentru că în mod inevitabil, aş vrea s-ajungem la chestia
asta şi oarecum să o rezolvăm din start

pentru a nu fi cu această povară că
trebuie să clarificăm şi această chestiune oricât de nu ne-ar face plăcere.
Lucrul care s-a pus în discuţie este de
ce ai folosit conturile tale...”? (discurs
citat în Raportul Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti"). În
„Academia Caţavencu” se poate regăsi
o adevărată colecţie de perle ale politicienilor noştri, care i-ar face invidioşi
pe Farfuridi sau Caţavencu şi pe care
nu se poate să nu le asociem cu replici 29
celebre ale personajelor caragialiene:
Elena Băsescu- "Poți să ai şi eşecuri,
poți să ai şi succesuri. Pot să fie oameni care nu vor să vorbesc cu tine";
(„Un popor care nu merge înainte stă
pe loc...”); Anca Boagiu (deputat PD-L)
- "Dacă la București problema majoră este traficul, urmată de trafic şi de
trafic, în această situație specială, deja,
a PSD-ului, problema cea mare este
traficul, traficul, traficul de candidați"
(„Din această dilemă nu puteţi ieşi...
Am zis!”); Christian Ciocan (purtător
de cuvânt al Poliţiei Capitalei): "L-am
imobilizat pe bărbat, deşi mă ameninţa cu o coadă de mătură, şi am recuperat pălăria" („Eu am găsit alaltăieri, în
învălmăseala de la primarie o pălărie...
[...]”); Sorin Oprescu (primar general al
Capitalei): "Eu sunt acum la categoria
mulţi, numai că eu sunt primarul bestial" („în oraşul ăsta de gogomani, unde
eu sunt cel dintâi...între fruntaşii politici”); Marian Oprişan (Vrancea): "Eu
am fost ales ca să am grijă de voi şi de
familiile voastre, preşedinte al Vrancei!" (În sănătatea alegătorilor...cari au
probat patriotism şi mi-au acordat[...]
sufradzele lor”). PS-„Iată binefacerile
unui sistem constituţional! Curat constituţional”.
Această permanentă situare în actualitatea nemijlocită oferă însă doar
un palier de lectură superficial, departe de a epuiza substanţa operei caragialene. O dovedeşte cartea Ioanei Pârvulescu „Lumea ca ziar. A patra putere:
CARAGIALE“. Ipoteza de la care pleacă
Ioana Pârvulescu şi pe care o demon-

Perpetuum Mobile - noiembrie 2016

strează apoi cu documentele alături
este că ceea ce numim "lumea lui Caragiale" nu e o oglindă a realităţii în care
a trăit, ci acea realitate deformată de
gazetele epocii, gazete deformate încă
o dată, artistic, de scriitor: "imediatul
e ajustat ziaristic de confraţii gazetari,
iar ziaristica e aranjată estetic de Caragiale". Deci o lume dublu prelucrată,
având ca artă poetică ziarul - element
de mare importanţă în epocă, singu30 rul care făcea legătura între oameni
şi forma opinia publică: „Formula lui
Caragiale, arta lui poetică este ziarul.
Opera sa comică este scrisă pe hârtie
de ziar, alcătuieşte o mare gazetă cu
toate defectele presei vremii, adunate
laolaltă.”
Procesele, carnavalul, discursurile
politice, evenimentele naţionale – toate se regăsesc consemnate la gazetă, aşa încât nici nu mai e nevoie de
participare directă sau de informare la
faţa locului, iar deformării aplicate iniţial de presă Caragiale îi aplică, încă o
dată, o alta, care ţine însă de procesul
estetic.
O serie de exemple concrete vin în
sprijinul ipotezei autoarei cum că temele caragialeşti provin exclusiv din
gazete: printre acestea, tema din Bubico, regăsită de autoare într-un episod din Idiotul lui Dostoievski, unde
generalul Ivolghin povesteşte, ca şi
când i s-ar fi întîmplat lui însuşi, o istorie cu un căţel de companie aruncat
pe fereastra unui tren, deconspirat fiind fără milă de Nastasia Filippovna,
care îi aminteşte sec că o întîmplare
similară apăruse cu cîteva zile în urmă
în Indépendance Belge (astfel de fapte
diverse, care circulau în toată Europa,
erau deseori preluate în presa românească, în rubrici gen „Felurimi“ sau
„Cronica măruntă“, cum însuşi Caragiale ţinea). De asemenea, un detaliu
aparent nesemnificativ din D-l Goe…
ni se înfăţişează dintr-odată, graţie
autoarei, într-o altă lumină: pe panglica celebrei pălării de paie a marineru-

lui se află o inscripţie (dublu) ironică:
le Formidable (nume al vasului pierdut
de francezi în bătălia de la Trafalgar
şi capturat de englezi, apărând în presa vremii şi evocându-le oamenilor un
eşec).
Vorbind despre curajul şi originalitatea lui Caragiale, autoarea aminteşte că, spre deosebire de alţi confraţi
ai săi, acesta preferă formulele uzate,
limbajul cotidian, tocit, banal, îmbrăţişînd „greşeala în toate formele ei [...],
clişeul, reclama, limbajul administrativ
(cererea, procesul-verbal), limbajul telegrafic, anecdota sau gluma“. De asemenea, ceea ce-i conferă lui Caragiale
perenitate este capacitatea de a crea
personaje autentice, credibile, îndărătul cărora se ghicesc oamenii vii, la fel
cum tot oameni vii se ghicesc şi îndărătul poveştilor din gazete.
Prin acest eseu autoarea dovedeşte încă o dată că receptarea cu un ochi
proaspăt a clasicilor este oricând posibilă, că episoade din viaţa literaturii
pot fi regândite şi recuperate. Lumea
în care trăim a dovedit, de asemenea,
că şi istoria cunoaşte întorsături şi recurenţe care deschid operelor trecutului o surprinzătoare revigorare a actualităţii.
Prof. FLORENTINA CRISTEA
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despre modă
Adeseori auzim în jurul nostru conceptele de "modă", "vestimentație",
însă aceste noțiuni sunt neclare și pot
fi interpretate eronat. Câți dintre noi
știu ce înseamnă "a fi la modă" sau
cum ar trebui să ne îmbrăcăm în anumite situații?

cămașă simplă, la care pot asorta o
pereche de pantofi eleganți.

Tinerele stiliste de la clasa a X-a I
s-au preocupat de viitorul colegilor lor,
prezentând vestimentația necesară interviului de angajare. În acest context,
hainele trebuie să transmită ideea de 31
"seriozitate", "implicare", "profesionalism". Este recomandată o vestimentaţie sobră, de exemplu costumele și
cămășile în culori neutre.

Ei bine, în acest sens au intervenit
elevele de la clasa a X-a I ale Colegiului Național "Matei Basarab", printr-o
activitate de informare și dezbatere,
în cadrul proiectului "Euroadolescent,
Cele două prezentatoare, Maria
Eurocetățean".
Dunca şi Slavia Ruță, au pus în valoaAcest proiect interjudețean a luat re materialul informațional pregătit de
naștere în anul 2013 în ideea formă- întreaga echipă, comunicând în permarii tinerei generații în spiritul Uniunii nenţă cu publicul. Surpriza activității
Europene, prin promovarea valorilor a fost defilarea ținutelor discutate în
acesteia. Își propune desfășurarea unor cadrul prezentării, care a culminat cu
activități prin care tinerii implicați să rochia de bal, purtată de Francesca Ladevină informaţi şi să își dezvolte la- mura, realizată din materiale ecologituri ale personalității, abordând, într-o ce. Astfel, tinerele creatoare de modă,
manieră interactivă, aspecte ale vieții Maria Bascoveanu şi Ana Grecu, au
cotidiene pe care şcoala nu are timp să concentrat atenţia publicului asupra
se axeze.
importanţei protejării mediului şi au
Aici intră şi moda, căci toți purtăm valorificat ideea că din orice se poate
haine, însă câți dintre noi știu că aces- crea artă, chiar şi din "gunoaie".
tea reprezintă una dintre cele mai importante metode de comunicare nonverbală? În data de 4 februarie 2016,
13 eleve din clasa a X-a I, coordonate
de doamna profesor Alexandra Burueană, au dovedit că știu să se îmbrace,
oferind repere și colegilor lor asupra
vestimentației ce se impune în diferite
situații. Spre exemplu - teatrul. Fiecare dintre noi am vizionat un spectacol,
însă ținuta a fost în acord cu evenimentul? Dacă eleganţa şi simplitatea
au dominat, atunci da. Se recomandă
feminitatea rochiilor şi a fustelor, eleganţa pantofului cu toc înalt, în timp
ce domnii pot opta pentru o pereche
de jeanşi sau pantaloni de stofă cu o

Perpetuum Mobile - noiembrie 2016

o lecţie

Activitatea desfășurată a fost un
real succes, publicul spectator, din
care au făcut parte domnii directori
ai colegiului, doamnele profesoare
Florentina Cristea (coord. proiectului
“EuroAdolescent, EuroCetăţean”), Irina Lemnean şi mulţi elevi de la clasele
a IX-a şi a X-a, afirmând că astfel de
"lecții", realizate într-o manieră ludică
şi creativă, sunt necesare instruirii noii
generații.
Slavia Ruţă
Clasa a X-a I

Perpetuum Mobile - aprilie 2016

“...adevăratele comori se află dincolo de uşi.
Deschideţi-le şi păşiţi !”
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Multumim “Best Print”
pentru sprijinul acordat în tipărirea revistei.

