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Dragobetele-sărbătoarea iubirii la 

români 

 

  Zeu al dragostei în Panteonul  

românesc, Dragobetele este 

identificat cu Cupidon, zeul 

dragostei în mitologia romană, 

și cu Eros, zeul iubirii în 

mitologia greacă, sinonim cu 

Năvalnic. Echivalentul 

românesc al sărbătorii 

Valentine's Day sau Ziua 

Sfântului Valentin, sărbătoare a 

iubirii și dragostei, obiceiul 

Dragobetelui se păstrează încă 

viu în multe din satele 

românești. 

   Cunoscut și sub numele de 

Dragomir, Dragobetele este 

considerat, în credința populară 

românească, fiul Babei Dochia. 

Năvalnic și nestatornic, 

Dragobetele este închipuit ca un 

flăcău voinic, chipeș și iubărea 

a devenit protectorul iubirii 

celor care se întâlnesc în ziua de 

Dragobete, iubire care ține tot 

anul. 

   

 

 Odinioară, de Dragobete, satele 

românești răsunau de veselia 

tinerilor și peste tot se putea 

auzi zicala: ''Dragobetele sărută 

fetele!''.  

   De DRAGOBETE există fel 

de fel de superstiții și tradiții, în 

care unele persoane încă mai 

cred cu tărie și în ziua de azi: 

 

1. Spălarea părului cu zăpadă 

În popor, se spune că de 

DRAGOBETE fetele strângeau 

zăpadă și o topeau, pentru a se 

spăla cu apa obținută pe cap și 

pe față. În acest fel, se 

mențineau frumoase tot anul și 

băieții le remarcau mai repede 

2. Sărutul eternității 

În unele zone din țară, 

superstiția de DRAGOBETE 

spune că îndrăgostiții trebuie 

neapărat să se sărute în această 

zi, dacă vor să rămână împreună 

cât mai mult timp. De fapt, tot 

de DRAGOBETE, îndrăgostiții 
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fac o logodnă neoficială, prin 

care își jură iubire veșnică. 

Acest lucru îi ajută să fie 

împreună pe viață. 

4. Ziua curățeniei 

Potrivit tradiției, femeile trebuie 

să facă ordine și curățenie în 

casă, pentru a avea un an 

îmbelșugat și a fi iubite de soți. 

Așadar, înainte să pleci la 

distracție, șterge praful și 

aspiră, ca să vadă iubitul tău cât 

ești de harnică. 

 

 

6. Întâlnirea celor care se plac 

Superstiția de Dragobete spune 

că dacă unei fete îi place de un 

anumit băiat, trebuie să face tot 

ce îi stă în putință pentru a se 

întâlni cu el în această zi. Se 

spune că dacă nu se întâlnește 

cu băiatul care i-a picat cu 

tronc, șansele de a fi împreună 

cu el sunt nule. 

Deşi este o sărbătoare rurală la 

origini, Dragobetele a fost adus 

la oraş după ce Valentine’s Day 

a fost importat din America. 

 

 

DENISA NICORICIU  
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Reguli de aur pentru o viață sănătoasă 

 

  Toți ne dorim o viață lungă și 

fericită, unde boala și necazurile 

să nu ne atingă. Însă ce facem 

pentru a ne atinge acest țel? În 

caz că nu știai, mai mult de 

80% din sănătatea ta depinde de 

modul în care te hrănești, dacă 

faci sau nu sport, dacă te 

odihnești, ce emoții și 

sentimente experimentezi. 

Restul de 20% este transmis 

genetic sau are legatură cu 

mediul înconjurător și sistemul 

de sănătate al țării în care 

trăiești. 

Mai jos se află o parte din 

sfaturile ce ar trebui luate în 

seamă pentru a ne menține un 

corp sănătos. 

☺Nutriţie sănătoasă pentru 

o viaţă mai bună 

– Mănâncă totdeauna un mic 

dejun sănătos; 

– Ia mese mici şi dese pe 

toată durata zilei pentru a 

combate căderile de energie 

şi pofta de gustări dulci; 

– Când mănânci la gustare 

fructe, legume şi mici porţii 

de proteine (alune nesărate, 

iaurt, brânză), vei putea evita 

excesele la masa de prânz 

sau cină; 

– Schimbă-ţi opţiunile 

alimentare adoptând o 

alimentaţie echilibrată şi 

sănătoasă; 

– Mănâncă la ore fixe, pe cât 

posibil; 

– Redu aportul de zahăr, 

grăsimi săturate şi sare din 

alimentaţie; 
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– Asigura un aport regulat de 

lichide pentru a rămâne 

hidratat.   

 

    ☺Recomandări pentru un 

stil de viaţa activ, nutriţie 

echilibrată şi combaterea 

obezităţii 

Conform unui sondaj 

procentul de persoane obeze 

în România se ridică la 8% 

pentru femei şi 7,6% pentru 

bărbaţi; 

– Consumă fructe şi legume 

pentru a obţine o serie 

diferită de micro-nutrienţi; 

– Optează pentru brânzeturi 

cu conţinut scăzut de 

grăsimi; 

– Consumă lapte ca băutură 

în timpul mesei; 

– Găteşte cu carne slabă; 

– Alege să fierbi, să coci sau 

să prepari la grătar 

alimentele; 

– Consumă peşte de cel puţin 

2-3 ori pe săptămână; 

 

     ☺Stil de viaţă şi mişcare 

A face mişcare nu presupune 

neapărat un abonament la sala 

de sport. Există nenumărate alte 

modalităţi de a creşte treptat 

nivelul de activitate fizică şi 

acestea pot fi integrate în viaţa 

ta de zi cu zi:

 

– Hidratează-te constant 

consumând cel puţin doi litri de 

apă în fiecare zi; 

– Fii activ, desfăşurând o 

activitate fizică de intensitate 

moderată timp de cel puţin 30 

de minute, măcar 5 zile pe 

săptămână. Poţi face eventual 

câte 10 minute la câteva ore; 

– Alege o formă de exerciţii 

fizice adaptate rutinei zilnice: 

plimbări rapide, fotbal cu copiii, 

du copilul la şcoală pe jos, nu 

cu maşina, coboară din autobuz 

cu o staţie mai devreme, 

foloseşte scările în locul liftului, 

ieşi în grădină şi plantează flori, 
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dansează; 

– Alege activităţi pe care le poţi 

face în familie sau cu prietenii 

fiindcă acestea te vor ajuta să 

rămâi motivate; 

– Odihna şi relaxarea sunt 

esenţiale. Stresul poate duce la 

probleme de sănătate, iar unii 

cred că predispune organismul 

la îmbolnăviri. Dormi cel puţin 

7 ore pe noapte; 

– Redu consumul de alcool şi 

lasă-te de fumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLETA CHINDE 
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Bogdán Eszter: cím nélkül 
 

 

Egy fehér kar a hófehér 

tükörről, 

egy vézna szép kar kitartó 

erővel, 

hideg spongyával a hideg 

üvegről 

öröktől fogva próbál valakit, 

valakit vagy valamit eltüntetni.  

 

Pilinszky János: Kórkép 

és hattyúdal 

 

Összeszorítja a szemét, 

csak a fehér foltok villogását 

látja a szemhéja alatt. Megint 

könnyezni kezd tőle, nem bírja 

már sokáig, pedig... 

Hunyorogva néz a tükörbe, még 

homályos a kép, csak annyit 

érez biztosan, hogy a csupasz 

izzó fehérsége élesen simul a 

teste köré. Kitárulkoztat. Az 

erőszakosan rázúduló fény nem 

rejti el a szeme alatti kék 

foltokat, a rosszul kiszedett 

szemöldököt, az ajka sarkában 

meghúzódó áttetsző heget. A 

halványkék erek átvilágítanak a  

 

 

 

bőre alól, mintha az egyre 

hevesebben verő szíve is csak  

 

azt jelezné, hogy rá kell 

nézzenek. Rá kell nézzenek, 

mert a vörösen duzzadt szemei 

majd elárulják, hogy mi történt. 

Hideg vízzel próbálja 

lemosni arcáról a vélt 

nyomokat, és sokáig hagyja, 

hogy a kagylóhoz csapódó víz 

hangja betöltse a lakást. Addig 

legalább megszűnik a 

zsibbasztó csend. A jéghidegség 

az ujjbegyeitől terjed tovább az 

alkarján át, a foszlott 

ruhaujjakon keresztül egészen a 

mellkasáig. Már nincs semmi. 

Még néhány másodpercig enged 

a kellemesen tompító 

hidegségnek, aztán elzárja a 

csapot. Újra bele kellene néznie 

a tükörbe. Hátha nem lesz már 

tükörkép, csak arcrészletek 

mozaikdarabkái, csak 

megnyugtató 

megfejthetetlenség. Vagy hátha 
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a fehérség alatt futó, 

összekuszálódó-kibogozódó 

vérerek szétmállanak, nem 

lesznek többé árulkodó jelek. 

Lehet nem is vennék észre, 

miért is kellene egyáltalán... 

Egész testében remegni kezd, 

de még mindig nem néz a 

tükörbe, nem tud, nem mer, 

nem lehet. Fáj.  

Bizonytalan, erősen 

reszkető kézzel lekapcsolja a 

tükör fölötti lámpát. Lassan 

elnémul az őrült szívzakatolás, 

még egy utolsó vízcsepp a 

kagyló aljára cseppen. Újra tud 

levegőt venni. Marad a puhán 

bőr alá kúszó sötétség. 

Dorottya Tőtős 
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MITURI ALE MĂRŢIŞORULUI 
          

 

     Fratele şi sora hanului  

   Legenda mărţişorului este 

foarte veche  , datând pentru 

Bulgari din perioada primului 

han . Pe când sora sa şi fratele 

său se aflau în prizonierat,hanul 

le-a trimis un şoim care avea 

legat un fir de aţă albă pentru  

a-i înştiinţa că îi va ajuta să 

evadeze . Cei doi au reuşit să 

fugă , însă în apropiere de malul 

Dunării , el a fost ucis de 

urmăritori şi ea atunci a dat 

drumul şoimului care avea legat 

de picior firul de aţă albă înroşit 

de sângele fratelui său , pentru 

a-i da de veste hanului despre 

moartea acestuia. La aflarea 

veştii , de durere , hanul a 

poruncit ostaşilor să poarte un  

 

 

 

 

 

fir de lână albă şi unul de lâ 

nă roşie pentru a-i feri de 

necazuri , eveniment care ar fi 

avut loc la 1 Martie .  

 

Lupta primăverii cu iarna  

 

   Conform unui mit care circulă 

în Republica Moldova, în prima 

zi a lunii martie, frumoasa 

Primăvară a ieşit la marginea 

pădurii şi a observat cum, într-o 

poiană, într-o tufă de 

porumbari, de sub zăpadă răsare 

un ghiocel. Ea a hotărât să-l 

ajute şi a început a da la o parte 

zăpada şi a rupe ramurile 

spinoase. Iarna, văzând aceasta, 

s-a înfuriat şi a chemat vântul şi 

gerul să distrugă floarea. 

Ghiocelul a îngheţat imediat. 
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Primăvara a acoperit apoi 

ghiocelul cu mâinile ei, dar s-a 

rănit la un deget din cauza 

mărăcinilor. Din deget s-a 

prelins o picătură de sânge 

fierbinte care, căzând peste 

floare, a făcut-o să reînvie. În 

acest fel, Primăvara a învins 

Iarna, iar culorile mărţişorului 

simbolizează sângele ei roşu pe 

zăpada albă. 

 

    Alegerea “babelor” 

    În credinţa populară, Baba 

Dochia, care aduce vremea rece, 

începe să lepede cele nouă 

cojoace purtate pe timp de 

iarnă. “Babele” sunt vrăjitoare 

care influenţează starea vremii, 

ba chiar pot schimba starea 

sufletească şi dispozitia 

oamenilor.  

Tradiţia spune că între 1 si 9 

martie se alege o zi sau o 

“babă” care va anticipa norocul, 

dispoziţia şi starea fiecăruia 

dintre cei care aleg ziua 

respectivă, în funcţie de starea 

vremii. “Norocul” stabilit în 

acea zi îl urmăreşte pe cel care 

alege până anul viitor, la 

următoarele “Babe”. 

 

~ POVESTEA 

MĂRŢIŞORULUI ~ 

 
   Povestea Mărţişorului este 

presărată cu mituri, iar originile 

lui nu se cunosc exact. Se 

consideră că obiceiul datează 

din perioada Imperiului Roman, 

când noul an era sărbătorit în 

prima zi de primăvară, în luna 

lui Marte (martie) – zeul 
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războiului , dar şi al vegetaţiei 

şi fertilităţii. De aici caracterul 

dual, alb-roşu, al acestei 

sărbători. Miturile de pe 

teritoriul românesc vorbesc 

despre lupta primăverii cu iarna 

si despre voinicul care a eliberat 

soarele din mâinile unui zmeu .  

1 Martie este cunoscută ca fiind 

şi ziua taţilor , mai mult in 

România . În această zi fetele le 

oferă băieţilor mărţişoare .  

 8 Martie este ziua în care se 

celebrează Ziua Internaţională a 

Femeii . Această zi este un 

simbol pentru celebrarea tuturor 

femeilor si mamelor. Este ziua 

în care le mulţumim pentru că 

ne fac viata mai frumoasă şi mai 

bogată . Se spune că tradiţia 

celebrării femeii datează din 

perioada Greciei Antice, când 

erau sărbătorite zeiţele.  

Această zi internaţională a 

început să fie sărbătorită la 

începutul secolului al XX-lea , 

ca simbol al independenţei şi 

egalităţii femeilor. 

 

A fost sărbătorită cu mult timp 

înainte de a fi declarată oficial, 

abia in 1975 Naţiunile Unite au 

declarat-o în mod oficial şi a 

fost adoptat de mai multe ţări, 

în care nu se ştia de existenţa ei. 

În România , ziua de 8 martie 

era considerată până în 1989 

ziua mamei, pentru ca apoi să se 

facă referire la Ziua 

Internatională a Femeii. 

 
ANDREEA FORTIS 
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Balul Balurilor 2017 

 

     Mă consider norocoasă că 

am reușit să particip la balul 

balurilor în acest an. Am avut 

parte de cele mai speciale 

momente alături de oameni pe 

care ma bucur că am ajuns să-i 

cunosc. Am fost, cu adevărat, o 

mare familie.. boboci și 

organizatori, socializând, 

împrietenindu-ne, ajutându-ne 

reciproc cu sfaturi și idei, atât 

despre organizare, cât și despre 

momentele de talent. 

Săptămânile de pregătire au 

trecut pe nesimțite. Ultimele 

două săptămâni au fost ultima 

noastră șansă de a ne pune la 

punct cu toate detaliile, pentru a 

străluci în seara cea mare. 

Astfel, pe scenă, am trăit tot. 

Toate orele de repetiții, toate 

bucuriile, toate certurile, 

dramele și plânsetele din cele 

șase săptămâni de pregătire. 

 Ne-am dat avânt spre succes, 

spre speranță, datorită tuturor 

emoțiilor pe care le-am simțit 

îmbinate în acel moment, eu și 

partenerul meu, pe scenă. 

Tema balului a fost mafia, 

poziționând câte 3 perechi într-o 

categorie:mafia nord-americană, 

mafia sud-americană, mafia 

siciliană și mafia românească. 

Reprezentând mafia nord-

americană, noi, perechea 

numărul 5, am încercat să ne 

încadram cât mai bine în 

această temă. Așadar, începerea 

momentului de talent a constat 

într-un rap battle, specific 

americanilor gangsteri, și a 

continuat cu doua dansuri: un 

dans specific și unul 

contemporan. Consider că, pe 

scenă totul a ieșit perfect. 

Bucuria enormă nu se poate 

descrie în cuvinte în momentul 

în care am ajuns în culise și 

toată lumea ne-a felicitat. Am 

reușit. 

Ambiția este cea care te ridică și 

îți dă aripi să zbori. Îmi voi 

aminti cu drag, cu trecerea 

anilor, de spectacolul meticulos 
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pe care l-am prezentat și voi 

avea mereu emoția din acea 

seară în suflet. 

 

 

 

 

 

* 

*         * 

 

 

     Liceul… Cu toţii ştim că 

liceul este acea etapă a vieţii în 

care începi să te descoperi  şi în 

care începi să te defineşti tu ca 

persoană. 

Un prilej bun de a te afirma ca 

boboc în primul an de liceu îl 

reprezintă participarea la balul 

bobocilor. 

După experienţa de la balul de 

la liceul meu, am avut ocazia să 

particip la Balul Balurilor. 

Oportunitatea de a participa la 

acest bal m-a ajutat să descopăr 

personalităţile altor boboci de la 

celelalte licee din oraş. Cu 

aceştia am legat o strânsă 

prietenie pe parcursul balului. 

M-a impresionat în mod special 

faptul că am învăţat unii de la 

alţii, factorul predominant fiind 

colaborarea şi nu invidia. 

Concurând între noi, ne-am 

străduit fiecare să dăm, tot ce-i 

mai bun pentru a ieşi un 

spectacol de neuitat. 

Orice bal are nevoie de o 

organizare temeinică, ceea ce 

nouă nu ne-a lipsit şi fără ea nu 

am fi izbutit. Organizatorii ne-

au susţinut şi încurajat 

indifferent de situaţie 

determinându-ne să ne arătăm 

cele mai bune calităţi. 

Acest privilegiu mi-a dat o 

încredere de sine, contribuind la 

dezvoltarea mea personala, 

învăţând să-mi stăpănesc 

emoţile. 

MOGOȘ MARIA 
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Părerea mea sinceră este că nu 

regret nicio clipă petrecută în 

cadrul balului deoarece fiecare 

dintre noi ne-am evidenţiat prin 

stilul propriu, având fiecare 

ceva unic prin care s-a remarcat. 

Recomand tuturor viitorilor 

boboci să profite de această 

oprtunitate din timpul liceului şi 

să participe cu încredere la bal. 

 

  
SERGIU BOTICAȘ 
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A párbeszéd labirintusa 
 

„– Hiszed-e Ariadné? – 

kérdezte Thézeusz. – A 

Minótaurusz alig védekezett.” 

(J. L. Borges: Aszterión háza) 

 

– Miről beszélsz? 

– Hát a szörnyről, Ariadné! – 

Vágta rá a lelkes választ 

Thézeusz. 

– Miféle szörny, Thézeusz? 

Merre jártál? 

– Ne bosszants, te lány! A 

bikafejű szörny abban a veszett 

labirintusban – hangzott az 

egyre türelmetlenebb válasz. – 

Ennél több elismerésre 

számítottam azért – tette még 

hozzá sértődötten Thézeusz. 

– Jártál Aszterión házában? 

– Hol? Ki az az Aszte... Jah. 

Annak a lénynek volt neve? 

– Milyen volt a háza? 

Beszélgettetek? 

– Miért hallgattam volna meg? 

Talán igazad van, így nekem 

kell kitalálnom, hogyan 

könyörgött az életéért, ha majd 

azzal a vak hogyishívjákkal 

beszélek. 

– A Költővel? 

– Azzal. Ne félj, téged is 

megemlítelek majd. A neveink 

együtt dicsőíti mindenki. 

– ? 

– Lassú vagy ma, Ariadné! A 

FONAL! 

– Azt azért adtam, hogy ne 

tévedj el, hogy találj vissza a 

kiindulópontodhoz. Magadhoz 

– tette hozzá csendesen 

Ariadné.

 
– Nem is tévedtem el. Sőt. Az a 

buta szörny beleakadt, az egész 

megrezdült, mint egy pókháló. 

Neked bevallom, csak ne 

nagyon hangoztasd, először 

meg is ijedtem, hogy így hamar 
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rám talál, és megöl a kegyetlen 

Minótaurusz. 

– Aszterión? 

– Igienigen. De lesből 

támadtam a mit sem sejtő 

szörnyre, és könnyű dolgom 

volt. Egészen készségesen 

követte a fonalat, valaminek 

örül is. Gondolom a friss 

vacsorának, de most melléfogott 

– fejezte be nevetve Thézeusz. 

– Igazán... S a fonalat 

visszahoztad? 

– A belső végével megkötöttem 

a Minótauroszt, a külső most is 

a bejáratnál van, látod? 

Megbecsültem! 

– Igen. Ariadné felemelte a szál 

végét, és elkezdte lassan 

felgombolyítani, ahogy 

utánalépett a fonal irányának.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thézeusz még tanácstalanul 

utána kiáltott, de nem kapott 

választ: 

– Hova mész? Lemaradsz az 

ünnepi lakomáról, amit a 

tiszteletemre szervez a király. 

 

Tőtős Dorottya
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TIMP 

 

Timpule, tu, suflet negru, 

Iei tot ce-ţi stă-n cale 

Şi  laşi doar amintirea rece, 

A vieţii trecătoare. 

 

Vis efemer ce stăpâneşti 

Al existenţei labirint 

Vis rece, secătoriu 

Tu laşi totul murind. 

 

Laşi suflete uitate, 

Pierdute-n gol etern, 

Şi-n pragul morţii lor 

Tu eşti strigătul suprem. 

 

Iluzie deşartă a vieţii, 

Ne porţi pe aripile tale 

Ne faci să plângem de mâhnire 

Că devenim uitare. 

DENISA PAL
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Regretul neputinței 

 

Și te-ai întors.. 

Încet și rece, ca o boare de vânt 

Te-am privit ca pe o stafie 

Știam că dacă voi ezita voi 

deveni din nou propria-ți jucărie 

O jucărie a patimilor, a 

mofturilor 

A tot ce ți-ai dorit vreodată să 

vezi în mine 

A tot ce am sperat că n-o să 

devin 

A tuturor regretelor și a 

dezamăgirilor. 

Mă-ntreb ș-acum.. ce ai gândit? 

Ce ai gândit când m-ai văzut în 

genunchi implorând iubire 

Implorând în neștire 

Tot ce n-ai putut să-mi dai, tot 

ce n-ai vrut să-mi dai. 

Te-am privit ca pe un zeu 

Iar tot ce ai văzut tu în mine a 

fost un ateu nevrednic 

Și poate și asta am fost 

Nevrednică de izbăvire, de 

înțelegere 

Ai fost unica mea alegere. 

Într-o lume plină de suflete 

strălucitoare 

Tot cel mai întunecat mi-a ieșit 

în cale 

Și o merit! 

Merit tot ce am primit! 

Și le-aș îndura încă odată.. 

Doar să te văd îngenuncheat și 

zdrobit. 

BIANCA SABO 
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Capriciul destinului 
 

 

Gerul nopții îmi pătrundea  sub piele, 

Aducând cu el un fior prea mult tânjit 

De două inimi paralele 

Uitate în destinul  prea grăbit. 

 

Cu vorbe reci și negândite 

Mi-ai tranformat iubirea-n scrum. 

Să fi fost ele prea pripite? 

Oare mai contează acum? 

 

Gerul nopții îmi pătrundea sub piele, 

Iar sufletu-mi ceda în noapte 

Urmând în taină șoselele 

Vieții care acum sunt doar șoapte. 

 

BIANCA SABO 
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Prietenia 
 

    

    Prietenia este o legătură 

strânsă și profundă, dar întâlnită 

rar la intensitatea necesară. 

Consider că prietenii constituie 

o a doua familie, fiind asemenea 

unui jurnal pe paginile căruia te 

poți dezlănțui, conturând 

sentimentele și stările ce te 

posedă cu adevărat. O persoană 

ce îți vrea binele, ce vrea să te 

vadă înaintând spre vise și 

trăindu-le, iubindu-te și 

acordându-ți sprijinul de care, 

firesc, ai nevoie când întâmpini 

o provocare din partea vieții, se 

poate numi cu certitudine: 

prieten. 

 

Sunt norocoasă că am întâlnit 

oameni pe care îi pot numi 

astfel, prieteni, deoarece 

prieteniile adevărate și de lungă 

durată sunt rare, dar există. 

Inevitabil, momentele frumoase 

petrecute alături de un amic îți 

rămân veșnic în minte și, 

uneori, ai nevoie de amintirea 

lor pentru a nu uita că fericirea 

există când ai lângă tine 

anumite persoane. 
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În unele cazuri, prietenii se 

dovedesc a nu fi ceea ce îi 

considerăm. Din acest motiv, 

trebuie să ne bazăm în principiu 

pe forțele proprii și în detaliu, 

sa ascultăm și părerile altor 

persoane, pe care le considerăm 

influențe bune. 

Prietenii constituie o parte din 

mine. În opinia mea, fără 

prieteni am fi goi pe dinăuntru 

și pustii in suflet. 

 

MARIA LORENA
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Jason Taylor – Omul de ianuarie 

 

      Romanul „Omul de 

ianuarie” de David Mitchell ni-l 

prezintă pe Jason Taylor, un 

adolescent în vârstă de 13 ani, 

în jurul căruia se croiește 

întreaga acțiune. Protagonistul 

are ca trăsătură dominantă 

nesiguranța, teama de a ieși în 

lume și de a se face auzit, 

subiectul romanului surprinzând 

procesul de transformare al 

băiatului pe parcursul unui an.

 În pimul rând, accentul 

cade pe reliefarea trăsăturilor 

morale ale protagonistului, 

acestea fiind evidențiate prin 

caracterizarea directă 

(autocaracterizare și 

caracterizarea făcută de 

celelalte personaje), cât și prin 

cea indirectă (dedusă din fapte, 

gesturi, limbaj, relația cu 

personajele).Jason Taylor, 

datorită lipsei de încredere în 

sine, duce o viață dublă: acesta 

este Taylor, „un băiat de rang 

mediu” în fața băieților și Eliot 

Bolivar (pseudonimul său) în 

fața mașinii de scris, o fire 

sensibilă care publică poeme în 

revista parohiei. Nesiguranța, 

trăsătura dominantă a 

personajului este potențată de 

defectul său de vorbire, 

bâlbâiala („o sinucidere 

socială”)  defect pe care îl 

umanizează, numindu-l 

„Călăul”.  Din punct de vedere 

simbolic, acesta reprezintă 

incapacitatea de a-și releva 

adevărata personalitate, datorită 

fricii de a fi judecat: „Dacă de 

vină-i cealaltă persoană? Dacă 

din motivul ăsta pot să citesc 

perfect, cu voce tare într-o 

cameră goală, sau vreunui cal, 

sau vreunui câine, sau chiar mie 

însumi?”    

 Incertitudinilor sale i se 

adaugă și  „Viermele Nevricos”, 

reprezentarea tutouror 

slăbiciunilor ce îi alterează 

sufletul. Acesta îl conduce 

uneori la anumite decizii care 

contrastează cu cele ale 

„Geamănului Nenăscut”, latura 

care îi întregește adevărata 

personalitate. Astfel, procesul 
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său de transformare constă în 

depășirea incapacității de a-și 

dezvălui adevărata sa 

personalitate, fără a fi preocupat 

de rangul pe care îl ocupă sau 

de opinia celorlalți băieși despre 

el: „Cum ar fi un Tu-cel-

Dinafara, a propus Eu-cel-cu-

Capu-n-Jos, care să fie și Tu-

cel-Dinăuntru? Un Tu-cel-

Unic? Dacă celorlalți le place 

un Tu-cel-Unic, bravo. Dacă nu 

le place, ghinion.” În finalul 

romanului, Jason Taylor 

depășește piedicile cae îi stau în 

calea formării personalității lui: 

„Călăul”, „Viermele Nevricos”, 

băieții care îl disprețuiau, 

iubirea neîmpărtășită pentru 

Dawn Madden, dezintegrarea 

familiei si alter ego-ul său, Eliot 

Bolivar. Totuși, maturizarea 

băiatului nu e pe deplin 

realizată, ilustrativ în acest sens 

fiind schimbul de replici dintre 

băiat și sora sa, Julia: „Nu se 

simte c-r fi bine./ Pentru că nu 

s-a sfârșit încă”, adolescența 

continuând să-i traseze drumul 

băiatului.      

       În al doilea rând, Jason este 

caracterizat și prin intermediul 

relației cu celelalte personaje: 

cu membrii familiei (mama, 

tatăl, Julia) și cu cercul de băieți 

(Ross Wilcox, Dean Moran).  

       În relația cu familia există 

un factor tensionant, cearta 

părinților, care tulbură linistea 

familiei. Deși aceste conflicte 

duc la divorțul părinților, relația 

lui Jason cu sora acestuia se 

solidifică. Dacă la început intre 

aceștia existau neînțelegeri, 

aceștia sunt nevoiți să devină 

„un fel de aliați”, sprijinindu-se 

reciproc.    

 Între Jason și tatăl său se 
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conturează, încă din primele 

pagini ale romanului o relație de 

superioritate, prin 

restricționarea băiatului de a 

avea acces în biroul părintelui. 

Acest tip de relație duce la 

teama fiului față de tatăl său, 

dar și la distanțare, Jason 

neputând să-i mărturisească 

acestua sentimentele. Totodată, 

lipsa de atenție acordată fiului 

poate constitui un motiv al 

lipsei de încredere a băiatului, 

amprenta paternității jucând un 

rol important în formarea 

oricărui adolescent. Fiind un om 

de carieră, mereu ocupat, tatăl 

își neglijează fiul. Ilustrativ în 

acest snes este episodul în care 

cei doi pleacă în stațiunea Lyme 

Regis, une tatăl se dedică numai 

muncii și relației cu superiorul 

său, Craig Salt, desemnând un 

angajat să-l însoțească pe Jason 

la restaurant și uitând de 

promisiunea de a merge la 

filmul „Care de foc”. 

Supunându-se tatălui, fiul nu îi 

poate reproșa nimic: „copiii nu 

se pot plânge niciodată de 

nedreptăți, fiindcă toată lumea 

știe că mereu copiii se plâng de 

așa ceva.” Jason este considerat 

un copil care nu are nelinisți 

sufletești, spre deosebire de un 

adult care întâmpină probleme 

la locul de muncă. Tatăl îi 

mărturisește: „mi-aș dori și eu 

să am 13 ani”, afirmație care îi 

declanșează băiatului gândul: 

„Atunci m-am gândit, se vede 

că ai uitat cum e.”  

  Mama reprezintă 

reversul personalității tatălui, 

datorită încercării de a avea o 

relație mai bună cu Jason decât 

a acestuia cu tatăl. Astfel, dacă 

tatăl îi dă lui Jason 5 lire de 

cheltuială în Lyme Regis, 

aceasta îi oferă 10 în 

Chelthenham („Tot atâta mi-a 

dat si tati la Lyme Regis (...) 

Proastă mai sunt, mă gândeam 

să-ți dau 10”), însoțindu-l 

totodată la „Care de foc”. 

  În ceea ce privește 

relația cu băieții, Taylor e atât 

apreciat (când leagă o sfoară de 

ușa Domnului Blake), cât și 

ironizat (când îi este descoperită 

bâlbâiala). Faptele săvârșite de 

băiat influențează opinia 

băieților, astfel că acesta este 

atent la orice detaliu: „Ce ți-a 



 

  25 
 
 

făcut hanoracul cel nou, de te-ai 

supărat pe el (...) Adevărul este 

că negrul înseamnă că te dai 

mare, că ești tu șmecher”. 

Relația dintre Jason și Ross 

Wilcox este una de rivalitate, 

protagonistul invidiindu-l pe 

acesta pentru statutul și relația 

sa cu Dawn Madden. Între 

protagonist și Dean Moran 

există o relație amicală, cu toate 

că ei nu se încadrează în aceeași 

caegorie de băieți, lui Dean 

spunându-i-se Moron (=nătărău, 

engl.). Taylor își sacrifică 

statutul pentru valoarea 

prieteniei, semnificativ fiind 

episodul în care acesta renunță 

la oportunitatea de a deveni 

membru al grupului „Nălucile”, 

pentru a-și ajuta prietenul. 

 Nu în ultimul rând, 

limbajul constituie un mod de 

caracterizare al personajului. 

Este folosit registrul stilistic 

colocvial, nu se apelează la un 

limbaj literar, nu se apelează 

întotdeauna la un limbaj literar 

(cuvintele fiind pronunțate prin 

elidări ale sunetelor) și apar 

termeni specifici sferei 

adolescentin: „epic”, „meserie”, 

„mișto”.    

 Prin urmare, David 

Mitchell construiește în 

romanul său, „Omul de 

ianuarie”, un personaj complex, 

surprins în procesul specific de 

transformare al oricărui 

adolescent. 

     

 MUREȘAN BIANCA 
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