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Bianca Horhotă, clasa a VII-a 

Tolerezi zilnic s i de asemenea es ti la 
ra ndul ta u tolerat! Pa na  s i cel mai rigid om s i 
cel mai sever este tolerat s i tolereaza  fa ra  sa  
î s i dea seama. 

Tolerant a nu î nseamna  î nga duint a  s i 
iertare, ci î nseamna  chiar cheia evolut iei 
umane. 

Pare exagerat, dar fa ra  tolerant a , omul nu 
ar fi evoluat din pes teri s i nu ar fi fost deca t 
un animal. Atunci au apa rut primele familii s i 
forme de organizare care apoi, î n timp, prin 
tolerant a  s i respect, au ajuns la nivelul de 
asta zi. Nu doar tehnologia s i fiziologia ne-au 
adus azi aici, ci tolerant a s i respectul, sta ri 
î nrudite s i necesare. 

Viat a sociala  a omului este mai importanta  
deca t cea materiala , deoarece fa ra  calita t ile de 
baza  sufletes ti, omul este neintegrat s i nu 
poate avea acces la lumea materiala . Precum 
un izvor de apa  pentru trup, as a este s i 
tolerant a pentru suflet s i minte. Tolerant a 
poate fi la orice nivel: de la individ, la grupul 
lui de prieteni, pa na  la stat sau regiune. Lipsa 
tolerant ei duce la degenerare s i la o viat a  î n 
alb s i negru. Tolerant a î n exces duce de 
asemenea la es ec, deoarece un om tolerat î n 
totalitate nu va î nva t a sa  ra spunda  cerint elor 
de viat a , nu va deprinde ce e bine s i ce e ra u. 

O zicala  a poporului roma n spune: 
„Trateaza -i î ntotdeauna pe alt ii as a cum t i-ar 
conveni sa  fii tratat tu î nsut i.” De unde 
deducem ca  s i poporul roma n este unul 
tolerant s i deschis. 

De asemenea, o virtute de baza  a 
tolerant ei este aceea de a nu î mpiedica, de a 
nu interzice s i de a nu ne amesteca î n viat a 
privata  a unei persoane, chiar daca  nu suntem 
de acord cu stilul de viat a . 

I ntre noi î ns ine ne garanta m libertatea la o 
viat a  intima  dupa  bunul plac. 

Ce este tolerant a? Este capacitatea omului 
de a accepta semenii s i de a forma astfel un 
grup unitar denumit societate. Orice om labil 
psihic s tie î ntr-o oarecare ma sura  sa  tolereze. 

Caracterul omului este î nsa s i ceea ce regleaza  
s i ga ndes te nivelul de tolerare, orientat dupa  
propriile principii s i educat ie, propriile nevoi 
s i, de ce nu, s i dupa  viat a profesionala . 
Tolerant a nu este doar parte din caracterul 
uman, ea depinza nd de factorul societa t ii s i de 
mediul de dezvoltare. Un ceta t ean, orica t ar fi 
de tolerant asupra unui fapt sau obicei al 
oamenilor, tot nu poate sa  ra spa ndeasca  ideea 
deca t limitat. 

Tolerant a colectiva  apare atunci ca nd e 
vorba de grupuri de oameni sau de state. Prin 
tolerant a  colectiva , se impun norme de etica  
s i morala  pentru cei ce fac parte din societate, 
astfel î nca t fiecare ceta t ean î s i cunoas te 
limitele s i este cons tient de ceea ce face, fa ra  
sa  afecteze sau sa  fie afectat de vorbele 
celorlalt i. La nivel de t ara , fiecare popor î s i 
stabiles te prin legi penale s i civile, deci prin 
justit ie, ceea ce este tolerant s i ceea ce nu este 
tolerant. Toate faptele care nu sunt tolerate 
intra  î n incident a justit iei, care î i sanct ioneaza  
pe cei care nu se pot adapta regulilor. 

Ce este intolerant a? Intolerant a este, la fel 
ca s i tolerant a, o baza  puternica  pentru 
dezvoltarea societa t ii. Intolerant a este 
benefica  daca  este practicata  la nivel redus, ea 
puta nd duce la adeva rate schimba ri de 
caractere la oameni s i schimba ri de 
mentalita t i. 
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Intolerant a este caracterizata  prin 
tendint a de a elimina un comportament 
asupra ca ruia nu suntem de acord, prin 
mijloace de constra ngere sau chiar persecut ii. 

Uneori, este î mpinsa  pa na  la eliminarea 
„inacceptatului”. Principalele moduri de 
exprimare a intolerant ei excesive au fost 
revolta, violent a s i izolarea. Doar sistemele 
democratice, prin dreptul la opinie s i liber-
tatea garantata , au reus it sa  schimbe 
intolerant a î n forme pas nice. Intolerant a 

î ncepe prin empatie us oara , iar daca  cel vizat 
nu se conformeaza , atunci se recurge la 
izolarea individului de ca tre societate, apoi, î n 
cele din urma , la violent a . Unde duc tolerant a 
s i intolerant a î n exces? Aceasta  î ntrebare este 
una de ra spa ntie î n societate. Ambele 
da uneaza  daca  sunt duse î n exces. De obicei, 
cel mai des dusa  î n exces este intolerant a, 
care nas te ra zboaie s i ra scoale precum s i 
forme de guvernare totalitare s i absolute. 

Iustina Tudorache, clasa a X-a 
Andreea Tanase, clasa a X-a 

Alexandra Gavriluţă, clasa a X-a 

Iertarea, cea mai mare putere vindecătoare! 

Dezama girile, suferint ele, supa ra rile, 

orica t de coples itoare sunt, scad î n intensitate 

atunci ca nd î nva t a m sa  le depa s im. Sa na tatea 

ta emot ionala  depinde î n mare ma sura  de 

capacitatea de a depa s i suferint a provocata  de 

resentimente, iar, uneori, lupta interioara  este 

destul de puternica  s i iertarea pare dificil de 

acordat. Pentru a putea ierta, trebuie sa  ai 

î nt elepciune s i fort a  emot ionala . A ierta este 

un fel de a te despa rt i de trecut, un fel de 

eliberare. Relat ia minte-corp este incredibil 

de flexibila , iar î n momentul î n care renunt a m 

la toxicitatea emot ionala , corpul revine 

imediat la starea de homeostaza , adica  starea 

de auto-vindecare s i autoreglare. La nivel 

emot ional, beneficiile ierta rii s i ale elibera rii 

de ga ndurile critice sunt inestimabile. Prin 

iertare, ne elibera m de atas amentele din 

trecut, ne cura t a m de greuta t ile care ne apasa  

inima s i ne accelereaza  procesul de 

î mba tra nire. Ca nd ne concentra m asupra 

ierta rii, ne ma rim capacitatea de a simt i 

compasiune s i dragoste pentru tot i cei din 

jurul nostru, inclusiv pentru noi î ns ine. 

Uneori, se î nta mpla  ca cei apropiat i sa  ne 

ra neasca . Jignirile lor ne pot pa rea 

coples itoare s i ne fac sa  suferim, iar acest 

lucru poate la sa urme ada nci. Acumularea 

acestor frustra ri genereaza  nu doar o 

dispozit ie proasta , ci s i ecouri la nivel fizic. 

Acumula nd resentimentele ajungem sa  

somatiza m aceste tra iri, resimt indu-le la nivel 

fizic. Astfel, iertarea ne ofera  posibilitatea de a 

ne ment ine nu doar o stare psihologica  buna , 

ci s i una fizica  pe ma sura . 

Este important sa  î nt elegem ca  iertarea 

este mai necesara  nu celui ce jignes te, ci celui 

ra nit. I n acelas i timp, iertarea nu se î nta mpla  

peste noapte. Mai ales atunci ca nd ra nile sunt 

foarte ada nci, iertarea este deseori un proces 

care se face î n trepte. Uneori, ai nevoie sa  iert i 

o persoana  de mai multe ori pa na  simt i ca 

pot i trece cu adeva rat peste reziduurile 

emot ionale ale trecutului. Astfel, drumul spre 

vindecare este tot mai anevoios. I n cele din 

urma , iertarea este un dar pe care ni-l oferim 



noua  î ns ine. Ne putem bucura de avantajele 

ierta rii, chiar daca  persoana pe care o ierta m 

nu este cons tienta  de acest lucru sau nici nu 

mai tra ies te. 

Oamenii sunt reticent i la iertare, din 

convingerea ca  a ierta este echivalent cu a 

trece cu vederea peste act iunile unei 

persoane. I nsa , iertarea nu î nseamna  ca  

trebuie sa  trecem cu vederea o act iune care a 

cauzat durere altora. Nu î nseamna  ca  toleram 

act iunea unui hot  care ne-a furat, a unui 

partener care ne-a î ns elat sau a unui copil 

care ne-a spus o minciuna . Putem ierta chiar 

s i atunci ca nd refuza m sa  trecem cu vederea 

comportamentul unei persoane s i nu mai 

vrem ca acea persoana sa  faca  parte din viat a 

noastra . 

Chiar s i atunci ca nd cunosc valoarea 

ierta rii, mult i oameni nu sunt siguri ca  vor 

putea ierta s i ca  vor putea la sa î n urma  

lucrurile care i-au ra nit. Dar nu trebuie sa -t i 

faci griji î n acest sens, fii sigur ca  pot i ierta; 

este î n natura viet ii sa  te eliberezi de ce este 

toxic s i sa  te î ntorci ca tre ceea ce te î ntreges te 

ca fiint a . 

Atunci ca nd acorzi iertarea, ga ses ti î n 

cela lalt ceva valoros sau, cel put in, es ti dispus 

sa  î l vezi ca pe o persoana  ca oricare alta, care 

poate face gres eli. Acelas i lucru trebuie sa  

î nvet i sa  î l vezi î n tine. Ceea ce t i s-a î nta mplat 

nu te face o persoana  mai put in valoroasa  sau 

mai put in importanta . 

Un strop de umilint a  este î ntotdeauna 

binevenit. Iar aceasta suna  astfel: „nu sunt nici 

mai buna  s i nici mai rea deca t alt ii”. I n cele din 

urma , iertarea este un dar pe care ni-l facem 

noua  î ns ine. I nsa , pe ma sura  ce inima ta î s i 

rega ses te linis tea, î n suflet se va produce o 

schimbare. 

Fiecare act de iertare s i eliberare este un 

act de vindecare a sinelui. Ca nd practici 

iertarea î n mod regulat, te simt i mai us or s i-t i 

dezvolt i capacitatea de a iubi, de a fi flexibil s i 

de a ara ta compasiune. Iertarea î t i va deveni 

prieten pe ma sura  ce te vei stra dui sa  o 

practici. I n momentele de cumpa na , î t i va fi 

ala turi î n procesul de vindecare. Inclusiv acest 

demers nu este punctul final al ierta rii. 

As adar, ierta nd, vindeca m resentimentele, ne 

î mpa ca m cu noi î ns ine s i î n acest fel obt inem 

sa na tatea s i echilibrul mult dorite. 



Alexia-Lucia Caras, clasa a XI-a 

Ma  î nchin omului a ca rui s oapta  se aude 
nostalgica  pe stra dut ele pitores ti ale 
Florent ei, omului care a dat un sens divin 
liricului s i celui ce a fa urit o viziune profund 
cres tina  asupra destinului temporar al 
muritorului, dar etern al sufletului. Ma  î nchin 
t ie, Dante Alighieri. 

„Dante era de statura  mijlocie, cu un 
umblet grav s i linis tit. Avea o fat a  lunga , nasul 
acvilin, ochii mari, pielea bruna , pa rul negru 
s i des, totdeauna cu o ca uta tura  melancolica  
s i ga nditoare.”, spune Giovanni Boccaccio î n 
Trattatello in laude di Dante. I n trupul 
masculin, poate nu ata t de impuna tor, era 
pa strat nucleul fiint ei, sufletul, care pentru 
acest mare al liricului a î nsemnat o iubire 
metamorfica  s i un sacrificiu ireversibil. 
Ca uta tura nostalgica  prezentata  î n citatul 
ment ionat a reus it sa  î mi atraga  curiozitatea, 
fa ca ndu-ma  sa  ma  î ntreb... de ce ata t de 
melancolic, Dante? Care era adeva ratul motiv 
pentru care emot ia puternica  se exterioriza 
pe al ta u chip? 

Ga ndul mi-a fost î ndreptat brusc asupra 
capodoperei universale, care î nca  sta rnes te 
interesul iubitorilor de poezie autentica , 
adusa  la viat a  de î nsus i Dante: DIVINA 
COMEDIE. Cel mai pret ios diamant al 
literaturii povestes te ca la toria lui Dante î n 
cele trei lumi ale „viet ii de apoi” î n care se 
proiecteaza  ra ul s i binele lumii terestre, 
poemul fiind compus din trei cantiche: 
Inferno, Purgatorio, Paradiso. Daca  î n Infern s i 
î n Purgatoriu ca la torul este condus de ca tre 
Virgiliu, simbol al rat iunii, î n Paradis, este 
î nta mpinat de Beatrice, cea care simbolizeaza  
credint a. Exista  o avalans a  de curiozita t i 
legate de semnificat iile ascunse ale operei 
propriu-zise, î nsa , dintr-un motiv necunoscut 
mie, sufletul meu ta njea sa  afle cine este 
Beatrice. Oare de ce te-a î nta mpinat î n 
Paradis, s i nu î n Infern, Dante? Poate ca  ea 
reprezinta  idealul, frumosul s i binele, î nsa  
trebuia sa  ma  hra nesc s i cu alte adeva ruri 

necunoscute mie. Uimita , am aflat faptul ca  
Beatrice a fost prima s i marea iubire a 
poetului, acul care i-a î nt epat sufletul pentru o 
eternitate. Dante, î n ipostaza de copil î n jurul 
va rstei de noua  ani, s i-a î nta lnit pentru prima 
oara  ca la uza î n locuint a familiei ei, unde este 
vra jit de ginga s ia fetei, probabil jura ndu-i 
iubire ves nica  î n ga nd, î ntr-un mod ata t de 
pur s i sincer, î nca t cuvintele lui l-au urma rit 
pe tot parcursul viet ii. O va revedea î n viitor, 
î nsa  galanteriile vremii nu î i permit lui Dante 
sa  î s i î mpa rta s easca  profundele tra iri, 
admira nd superficial, cu sufletul deja da ruit 
lui Beatrice, o alta  femeie, gest care o intriga  
pe aceasta. Se va ca sa tori cu un alt ba rbat din 
motive financiare, dar Beatrice, Dante t i-a 
oferit ceva ce aurul nu ar fi putut niciodata  
cumpa ra: poezia s i nemurirea, la sa ndu-te sa  
te odihnes ti pentru totdeauna î n gra dina 
Paradisului. Des i aceasta  poveste exprima  
fa ra  î ndoiala  tragicul, un colt  al fiint ei mele 
parca  vrea sa  î i mult umeasca  femeii care i-a 
sfa s iat sufletul; poate ca , daca  nu s i-ar fi la sat 
amprenta î ntr-un mod ata t de profund asupra 



firii ba rbatului, Divina Comedie nu ar fi reus it 
sa  atinga  perfect iunea. Adepta  a ca la toriilor s i 
a vizitelor î n locuri ale ca ror ca ra mizi au o 
poveste de spus, curiozitatea m-a purtat î n 
Ravenna, oras ul î n care trupul lui Dante a 
cedat pentru a la sa spiritul sa  î s i ga seasca  
linis tea î n Paradis, î n sperant a ca  odihnes te 
la nga  Beatrice. Cumva, parca  murmurul 
scriitorului m-a condus ca tre „templul” unde 
pa na  s i firele de iarba  asculta  linis tite versuri 
ale Divinei Comedii, iar copacii sunt cei care 
pa zesc grijulii morma ntul poetului. Tra irile 

resimt ite î n locul unde mii de turis ti recita  ca 
o ruga ciune versurile lui Dante depa s esc orice
cuva nt de lauda , expresia faciala  fiind cea care 
tra da sentimentele profunde ale firii mele. 

La un moment dat, î n timp ce zecile de 
emot ii î mi amet eau rat iunea, o raza  de soare 
se strecurase parca  us or timida  printre 
zidurile impuna toare ale monumentului 
î nchinat marelui italian, fa ca ndu-ma  sa  ma  
ga ndesc: „Oare... ai apa rut dintr-o coincident a  
sau... Dante, tu es ti, prietene?” 

Deborah Arnăutu 

Viat a – un ra u ce curge cu repeziciune, 
petale de roze... De cele mai multe ori, atunci 
ca nd suntem î ntrebat i „Ce este viat a?”, avem 
tendint a de a ra spunde ca ... „viat a e viat a ”. 

Primul care a î ncercat sa  defineasca  acest 
cuva nt este filosoful antic Aristotel. El afirma 
ca  viat a este ceva care apare, se dezvolta  
singura  s i se reproduce, î nsa  aceasta  definire 
este una destul de vaga . 

Din punct de vedere s tiint ific, cerceta torul 
John Voigt, de la Universitatea din California, 
spune: „Nu avem o foarte buna  definit ie a 
viet ii.” Tot el adauga : „Ceea ce numim viat a  
este un lucru prea abstract s i nu putem spune 
cu exactitate care este linia de demarcare 
î ntre viat a  s i lipsa ei, î n privint a prezent elor 
elementelor necesare.” 

Conform dict ionarului, viat a este o sinteza  
î ntre diferite procese. Sa  fie adeva rat? 
Omenirea nu este nimic mai mult? Ce este 
viat a, de fapt? Este un destin pe care suntem 
obligat i sa  î l î mplinim? Care este scopul ei? 

Viat a î nseamna  dragoste. De ce? Pentru ca  
dragostea este baza tuturor lucrurilor. 

Dragostea este cea mai puternica  fort a  din 
univers. Un î nt elept ment iona ca  „dragostea 
este paradisul din fiint a noastra , la care 
ajungem î nsa  doar prin ceilalt i”. Acest fapt 

este unul real, el fiind scopul existent ei 
noastre. Noi suntem creat i din s i pentru iu-
bire. Dragostea adeva rata  este necondi-
t ionata ; este atunci ca nd iubim cu adeva rat pe 
cineva s i nu avem nicio as teptare. 

Cu toate ca  s tim destinul nostru, motivul 
existent ei, putem alege ceea ce vrem sa  facem 
cu viat a, dragostea ce ne-a fost î ncredint ata . 

Indiferent de decizia noastra , trebuie sa  
avem î n vedere ca  daca  iubim, risca m sa  fim 
ra nit i. I nsa , cum putem cunoas te adeva rata 
fericire daca  nu cunoas tem suferint a? 
Suferim, dar ne ridica m s i continua m, 
deoarece s tim ca  orice vale ne î nalt a , durerea 
ne î nvat a  cum sa  ne ferim de ea. A tra i nu 
î nseamna  a fi acoperit i de un nor de fericire 
sau orbit i de dragoste; a tra i î nseamna  a lupta 
pentru a atinge aceste valori. De multe ori, 
asculta m, vedem, dar nu contempla m. Suntem 
prea ocupat i pentru a mai fi atent i la detalii, 
cu toate ca  s tim ca  acestea ne definesc; auzim 
doar sunete apropiate, fa ra  a privi dincolo de 
cuvinte s i a î nt elege tainele eului ascuns – 
cons tiint a la sata  de o fort a  suprema . 

Viat a, ca perioada  de timp, poate fi con-
siderata  o prega tire pentru viitor; un scurt 
test: ce va hota rî  destinul final. I n timpul pe 
care î l petrecem pe pa ma nt, tindem spre 



perfect iune. De ce? Pentru ca  vrem sa  
î nt elegem î n profunzime ceea ce suntem s i sa  
avem o viziune clara  asupra viet ii. Cu toate 
acestea, nimeni nu a reus it sa  atinga  acest 
apogeu, deoarece, se spune, omenirea este 
limitata  î n ga ndire... Doar o fiint a  
supranaturala  poate fi perfecta , î nsa  exista  
as a ceva? 

Viat a nu cont ine nimic din ce s tie sau 
presupune ca  s tie actualmente s tiint a pa -
ma nteana , viat a nu are nevoie de energie, nu 
are nevoie de materie, nu are nevoie de nimic 
din ce s tim sau ni se pare ca  s tim azi. Viat a 
este cea care genereaza , radiaza , creeaza  
energie, materie, ca mpuri, curent i etc. Viat a 
este ceva mult mai spectacular, ceva ce pentru 
unii dintre noi este greu de imaginat s i î nt eles. 
Viat a este sca nteia Divina . 

Sa  presupunem ca  Pa ma ntul s i restul 
planetelor au apa rut î n urma „Big Bang”-ului. 
Oamenii de s tiint a  sust in faptul ca  la î nceput 
tot universul era doar o sfera  de materie 
amestecata . I nsa , ce sau cine a creat acea 
sfera ? De asemenea, se spune ca  atunci a 
existat o energie care a condus la aceasta  

explozie. Cum a apa rut acea energie? Ce sau 
cine a dat nas tere acestei energii? Des i unii 
dintre oameni nu vor sa  admita , pentru toate 
aceste î ntreba ri exista  un singur ra spuns. 
Energia suprema  este Divinitatea; prin 
urmare, daca  Dumnezeu este real, î nseamna  
ca universal s i omenirea sunt creat ia ma inii 
Sale. Dar... sa  nu î nt elegem gres it, Dumnezeu 
nu este o energie. Dumnezeu este Viat a s i 
oricine I l are pe Dumnezeu este fericit, plin de 
dragoste. Cine crede î n El va avea parte de 
viat a adeva rata . 

Nu trebuie sa  ne î ncurca m î n definit ii. 
Totul este mult mai simplu. De ce sa  pierdem 
timpul ca uta nd ra spunsuri î ntortocheate, 
ca nd adeva rul sta  î n fat a ochilor nos tri? 

Viat a este cel mai pret ios dar. Atunci ca nd 
da m din timpul nostru pentru a ajuta o 
persoana  î n nevoie, ca nd oferim un za mbet 
celui î ntristat, ca nd ajungem sa  iubim chiar s i 
dus manul, atunci putem spune ca  tra im. Daca  
vrem sa  afla m ce este viat a, trebuie sa  credem 
î n Cel ce este viat a s i sa  î mplinim scopul 
existent ei noastre: sa  iubim. 



Diana Inimosu, clasa a X-a 

Simpla î nta lnire cu un citat al lui Marcel 
France pe un site de psihologie este ceea ce 
mi-a aprins dorint a de a î ncepe o discut ie pe 
tema unuia dintre cele mai cunoscute 
subiecte î n istoria omenirii: curajul. Nu exista  
informat ii suficiente despre persoana sa, 
pentru a-i face o introducere, dar, consider ca  
afirmat ia sa trebuie î mpa rt ita  s i cu ca t mai 
mult i cititori, î ntruca t afis eaza  î nsemna tatea 
cuva ntului mai bine deca t orice alta  definit ie: 
«A fi curajos î nseamna  sa  auzi sunetul 
tunurilor s i sa  te î ndrept i ca tre ele.» 

Pentru î nceput, ce anume este curajul? 
«Fort a morala  de a î nfrunta fa ra  ezitare 
primejdiile s i dificulta t ile de orice fel»; nu 
putem spune ca  ne rega sim cu totul, nu-i as a? 
Este simplu sa  ne imagina m scenarii de-a 
lungul timpului privind curajul, suntem 
î nconjurat i de povestiri s i legende î n care 
persoane remarcabile au avut init iativa de a 
trece peste obstacolele ce le-au asigurat un 
loc î n istorie. Dar cum ar fi sa  ne ga ndim la 
momentele î n care noi am fost suficient de 
curajos i? Oricine are o poveste cu suis uri s i 
cobora s uri, timpuri î n care am avut succes s i 
ca nd viat a ne-a lovit cu putere. A compara 
experient ele unor oameni este la fel de gres it 
precum categorisirea acestora î n funct ie de 
realiza rile lor, pentru ca  pe la nga  faptul ca  
suntem diferit i din numeroase puncte de 
vedere, situat iile î n care suntem pus i ne 
afecteaza  î n diferite moduri. Este foarte us or 
sa  da m sfaturi sau sa  critica m react ii ca nd ne 
este explicat un eveniment, ca ci, î n realitate, 
nimeni nu poate prezice cum vom act iona sub 
presiunea momentului. 

Curajul este o virtute apreciata  î n fiecare 
colt  al lumii, pe care fiecare dintre noi se 
chinuie sa  o aiba , fiind un fapt cunoscut ca  
î mbuna ta t es te modul de a tra i. Cu toate 
acestea, des i mediul î n care am crescut are un 
rol important î n dezvoltarea noastra , nu 
reprezinta  unul dintre factorii decisivi; 
dimpotriva , este pur s i simplu lucrul ce 

determina  î nceputul progresului. 
Personalitatea s i ta ria de caracter 

contribuie cel mai mult î n procesul de 
avansare spre o noua  etapa . Este put in 
probabila  schimbarea spre mai bine, daca  nu 
exista  voint a care sa  ofere imbolduri, la fel 
cum nu pot i exersa curajul daca  nu te 
î ncumet i sa  ies i din zona de confort. Este mult 
mai probabil ca cineva sa  î ncerce s i sa  se 
î mpace cu ideea de a î nfrunta necunoscutul 
daca  experient a le ofera  un motiv sa  creada  ca  
vor reus i sa  treaca  peste provoca ri. De 
asemenea, societatea este un factor elementar 
î n formarea rezultatului final, fiind bine s tiut 
faptul ca  aceasta î mpinge î n permanent a  
idealuri imposibil de atins î n lumina 
reflectoarelor, iar odata  cu aceasta  î nta lnire, 
majoritatea ajungem la o î ncrucis are de 
drumuri; putem coborî  dealul s i sa  fim 
dela sa tori, sa  spunem ca  nu se merita  
eforturile, sa  ne da m ba tut i ca nd da m de greu 
s i sa  ca uta m scuze pentru a ne acoperi lenea 
sau sa  ne lua m inima-n dint i s i sa  urca m cu 
ma inile goale muntele ce sta  î n cale cu 
determinare s i î ncredere. Evident, exista  
mereu o a treia varianta : putem deveni ca 
mult i alt ii, obis nuit i, mediocri, s i sa  privim tot 
ce am acumulat pa na  î n momentul respectiv 
drept suficient. 

Discut ia contradictorie privind egalitatea 
termenului de curaj cu cea de „lipsit de 
teama ” este dezba tuta  de o lunga  perioada  de 
timp, î ntruca t se poate spune ca  reprezinta  
acelas i lucru. Cu toate acestea, exista  o mare 
diferent a  î ntre cele doua , iar cuva ntul cheie 
este frica. A trai fa ra  frica  implica  automat sa  
nu te simt i amenint at sau speriat de niciun 
aspect al viet ii, sa  nu simt i nevoia de a act iona 
pentru a proteja ceva sau ideea unei pierderi 
î n cazul unei confrunta ri, fie ea fizica  sau 
morala , pe ca nd a fi curajos sugereaza  exact 
opusul, ca  es ti complet cons tient de riscuri, 
dar ca  î ndra znes ti sa  t i le asumi, sa  fii î ngrozit 
de es ecuri s i cu toate acestea sa  ies i din zona 



de confort. Totul se rezuma  la cunoas terea 
consecint elor ce t i-ar putea aduce fie 
deca derea, fie succesul. 

Totus i, este posibil sa  ma  fi pripit. Pentru a 
î nt elege mai bine curajul, î nainte de toate 
trebuie cunoscuta  frica, acel mic demon din 
spatele nostru ce ne induce teama de a 
produce gres eli, ideea obsesiva  de perfect iune 
sau imaginarea de scenarii ireale pentru a ne 
include î n cercul acesta vicios de disperare. 
Lucrul concret despre frica  este ca  nu î i exista  
sca pare s i tocmai din aceasta  cauza  curajul nu 
reprezinta  ceva ce poate fi purtat ca o insigna , 
ci o necesitate î n viat a fieca ruia dintre noi. 
Teama duce, î ntr-un final, spre regret, î n timp 
ce curajul se impune prin cunoas tere s i 
experient a  ce vin sub diferite forme. Uneori, 
poate fi o lupta  pe viat a  s i pe moarte, alteori, 
apare ca acceptarea unei î nfra ngeri s i 
fluturarea steagului alb ca tre ca s tiga tor, 
ga sind ta ria de a trece peste episodul 
inoportun. Poate pentru unii î nseamna  
î ncrederea î n fort ele proprii sau î nfruntarea 
zorilor dupa  o noapte cuprinsa  de ama ra ciune 

s i gres eli, iar, pentru alt ii, a face ceea le aduce 
fericire, fa ra  a t ine cont de opinia publicului 
ca ruia î ncearca  sa -i faca  pe plac ori fericirea s i 
recunoas terea pentru ma runt is urile pe care 
viat a Ie-a oferit. Curajul î nseamna  sa -t i iei 
apa rarea chiar s i î n fat a superiorilor atunci 
ca nd es ti î ndrepta t it, î nseamna  sa -t i vociferezi 
opinia indiferent de ce vor avea alt ii de 
ada ugat, sa  spui cu voce tare ceea ce lumea nu 
vrea sa  auda , sa -t i accept i es ecurile, sa  fii un 
«nu» î ntr-o mult ime de «da», sa  faci un 
anumit lucru care î t i este drag s i nu impus, 
î nseamna  sa  reus es ti sa  te mult umes ti pe tine 
î nsut i fa ra  a cere aprobarea altora, iar acest 
lucru nu face deca t sa  dovedeasca  
subiectivitatea acestui cuva nt ata t de 
respectat de secole î n s ir. 

Chiar daca  s-ar putea ca î n momentul de 
fat a  sa  nu se simta  ca s i cum ar fi curaj, ci o 
situat ie de-a dreptul terifianta , coples itoare, 
mult mai grea deca t ai fi dorit sa  fie s i mai 
dezordonata  deca t t i-ai fi imaginat vreodata , 
î n final este tot curaj. 

Claudia Petrea, clasa a X-a 

lucrare înscrisă la Concursul internaţional de creaţie literară „Amitié sans frontieres” 
distinsă cu premiul I , în coordonarea bibl. prof. Claudia Fotache 

Motto: „Majoritatea oamenilor nu sunt 
altceva deca t... alt i oameni. Ga ndurile 
lor sunt pa rerile altora, viet ile lor imita  
alte viet i, pasiunile lor, nis te citate.” 
(Oscar Wilde) 

Orice om are nevoie de iubire, respect s i 
apreciere. Noi, copiii, vrem ca toate acestea sa  
fie necondit ionate de performant ele s colare 
sau de alta  natura . Respectul, aprecierea, 
cons tiint a propriei valori ne stimuleaza  s i ne 
î ncurajeaza  dezvoltarea personala , de cele 
mai multe ori corecta nd comportamentele 
problematice. 

Cei care asta zi ne forma m vom avea parte 

î n viat a  de multe schimba ri, vom asimila mai 
multe informat ii s i vom tra i o varietate 
culturala  î ntr-o maniera  î n care nicio alta  
generat ie nu a fa cut-o. Pentru a face fat a  î n 
aceasta  lume diversa  s i complexa  va fi nevoie 
sa  ne dezvolta m capacitatea de a fi tolerant i s i 
de a manifesta respect. 

Tolerant a este abilitatea de a accepta 
diferent a dintre noi s i alt ii. 



Aceasta  capacitate apare dupa  ce omul s i-a 
dezvoltat cu succes anumite calita t i: 
atas amentul, autocontrolul, perceperea 
suferint ei, a durerii; ca nd va putea relat iona 
cu alt i oameni, simt indu-se î n sigurant a , 
controla ndu-s i anxietatea; ca nd, î nta lnind 
situat ii s i oameni noi, va concretiza 
capacita t ile, nevoile s i interesele celorlalt i. 
Copilul trebuie ajutat sa  parcurga  drumul de 
la a-s i explica suferint a celuilalt, de exemplu, 
spre a o î nt elege. 

Respectul este abilitatea de a vedea î n noi 
î ns ine s i î n ceilalt i valorile. Aceasta  abilitate 
presupune un anumit grad de maturitate 
sociala  s i emot ionala . Apare î n copila rie s i ne 
î nsot es te î ntreaga viat a . 

Ata t respectul ca t s i tolerant a sunt 
importante. Tolerant a va determina aparit ia 
ideii ca  fiecare este special, valoros s i 
acceptat. Spuna ndu-i s i ara ta ndu-i ca t este de 
iubit, omul se va simt i acceptat, fiindu-i mai 
us or sa -i accepte s i pe alt ii. 

I ntr-un mediu tolerant, ne simt im 
important i, î n sigurant a  s i iubit i. Un copil 
iubit î nvat a  sa -i iubeasca  pe alt ii, î nvat a  sa  se 
descopere pe sine, crea nd situat ii î n care el 

sa -s i exprime calita t ile sau punctele tari! 
Pentru a î nva t a sa  accepta m ideea de 

multiculturalitate, este important sa  î nva t a m 
despre locuri noi, despre alte culturi, alt i 
oameni. Sa  vedem mai multe perspective î n 
prezentarea de ca rt i, ca ntece, evenimente 
culturale s i sa rba tori. I nva t a nd tolerant a, vom 
crea situat ii î n care sa  avem oportunitatea de 
a oferi ajutor s i celorlalt i, sau vom interveni 
ca nd auzim, vedem un comportament 
intolerant. 

Tolerant a dezvolta  abilita t ile de negociere, 
de rezolvare de probleme, abilita t ile de a face 
fat a  situat iilor de criza . 

I nva t a m astfel sa  folosim ca t mai put in 
cuva ntul „nu” s i sa -l î nlocuim cu alternative 
pozitive. 

Modelul adult ilor de tolerant a  s i respect 
ne va î nva t a sa  fim sensibili s i respectuos i cu 
ceilalt i, urma rindu-i cum discuta , cum 
relat ioneaza  s i cum valorizeaza  oamenii. 

Tra im î ntr-o lume î n care redescoperirea 
ideii de tolerant a  s i respect este mai necesara  
ca orica nd. Vom fi protejat i de violent a  doar 
daca  aceste concepte vor deveni pentru noi 
nis te deziderate. 



Maria Paula Bortaș 

Prolog 
I n fiecare zi, ca te un trandafir pentru tine, care sa  semnifice ca t de mult te iubesc. 

Cap. I 
Dupa  trei sa pta ma ni fa ra  tine, dorul ma  atrage spre morma ntul ta u, ca sa  te pot simt i ca t mai 

aproape de mine. 
Erai genul acela de fata  care nu avea pretent ii î n materie de flori; de obicei, î t i era de ajuns 

doar un trandafir. Poate fizic es ti moarta , dar eu consider ca  î nca  exis ti. 
Cap. II 

Lacrimile calde se preling pe obrazul ba tut de va ntul puternic. Nu era o ora  prielnica  pentru 
a fi î ntr-un cimitir. Poate oamenii normali nu ar face o vizita  unei persoane plecate din viat a lor 
as a des s i la ore as a ta rzii, dar el nu era un om normal fa ra  ea. 
Cap. III 

De ca teva zile, ba iatul nu mai venise sa  î s i viziteze iubita decedata  s i asta se putea observa 
prin faptul ca  trandafirii ofilit i erau î nca  la sat i neglijent pe pa ma ntul rece. Credea ca  daca  î s i va 
ga si o noua  prietena , va uita de iubirea nema rginita  pe care i-o purta iubitei lui, dar se î ns elase 
amarnic s i reus ise sa  ra neasca  inima altei fete care î ncepuse sa  t ina  cu adeva rat la el. 
Cap. IV 

I n fiecare dimineat a , î i vedea poza pe ma sut a de la nga  pat, pe care fa cuse un altar pentru ea. 
Pentru un moment, o î nvinui pentru faptul ca  nu i-a spus de boala grava  care a omora t-o î ncet s i 
dureros, dar dupa  aceea s-a calmat. 
Cap. V 

Nu ajunsese la ba tra net e, dar î s i t inu promisiunea sa  duca  ca te un trandafir î n fiecare zi pe 
care o va tra i fa ra  ea, pa na  nu a mai rezistat s i viat a s-a sfa rs it s i pentru el. 



Karina Andreea Iacob, clasa a V-a 

Încă din primele clipe de viaţă, auzul mi-a 
fost alintat de limba română, limbă vorbită 
de părinţii mei. Aşa am învăţat să spun 
mamă şi tată, iar ei mi-au răspuns în acelaşi 
grai. Cu ajutorul acestei limbi am crescut şi 
am ajuns să cunosc lumea. În această limbă 
au vorbit strămoşii mei, e limba prin care 
scriitorii români şi-au povestit copilăria, aşa 
cum a făcut Ion Creangă, sau au creat basme 
şi poezii, ca Mihai Eminescu. Pe toate 
acestea, le citesc şi astăzi cu bucurie. 

Limba roma na  este o parte din mine, este 
viat a mea. Este limba î n care am î nva t at tot ce 
s tiu pa na  acum, cu care am crescut ala turi de 
tradit iile s i obiceiurile din t ara mea. Limba 
roma na  este mos tenirea noastra  de Ia 
poporul roma n, transmisa  prin viu grai. 

Fa ra  patria mea sau limba roma na , as  fi 

doar un om care-s i tra ies te viat a, dar care nu 
s tie de unde vine sau î ncotro se î ndreapta . Ea 
este limba î naintas ilor care au protejat-o, iar 
noi trebuie sa  Ie urma m exemplul. 

Pe Ca mpia Liberta t ii de la Blaj, s-a auzit 
acelas i dulce grai din piepturile a patruzeci de 
mii de roma ni care au strigat Noi vrem să ne 
unim cu ţara! 

De foarte multe ori, am auzit ca  limba 
roma na  este o limba  foarte grea din punct de 
vedere gramatical. As  putea spune ca  acesta 
ar trebui sa  fie un motiv de ma ndrie s i poate 
ca  noi am putea pune mai mult burta  pe carte 
pentru a ne putea î nsus i foarte bine limba. 

Nu s tiu daca  se va mai nas te un Eminescu 
sau un Creanga , dar cel put in sper ca  operele 
î naintas ilor nos tri vor da inui î n sufletele 
noastre s i ale urmas ilor. 

Ana-Ilinca Efrosa, clasa a VI-a 

Ingrediente: o singura  persoana , prieten sau coleg, pa rinte sau profesor oricine e dispus sa  
creada  î n tine. 

Timp de preparare: o viat a  tra ita  frumos. 
Modul de preparare:  
- se ia un suflet bun, curat, doritor de a face ceva î n viat a ; 
- se pune la nga  un alt suflet, neapa rat bun, neapa rat un far al sperant ei; 
- se accepta  ca  acest om pret uit, de care te legi cu o suta  de ga nduri, nu-t i va spune ca  es ti 

perfect î n fiecare zi, ca  î t i poate ara ta gres elile tocmai pentru a fii varianta ta de aur; 
- se amesteca  zilnic motivarea cu truda, sperant a cu perseverent a, iluzia cu simt ul 

realita t ii, pentru ca î n cele din urma  sa  modeleze un vis : î n forma  de stea, de drum, de 
iubire sau de alt fursec, dupa  simt ul estetic; 

- se orneaza  cu striga te de bucurie s i se serves te o singura  data ... 
pa na  la lacrimi. 
Recomandare: gramajele sunt facultative, î nsa  realizarea – obligatorie. 
I mplinit i-va  pofta! 



Andreea Timiș, clasa a XII-a 

Prolog 
N-as  fi aflat niciodata  ca t de minunat i sunt 

trandafirii s i ca te emot ii t i-ar putea oferi o 
singura  floare neî nsemnata . 

Ce e drept, î n fat a casei mele din Michigan 
aveam numai flori pe care le î ngrijea Steven, 
cel mai bun povestitor al legendelor despre 
sirene s i pirat i. Uneori, ca nd pa rint ii mei erau 
prea prins i cu munca la birou, ma  furis am 
afara  s i î l ajutam pe Steven sa  ude trandafirii 
sau sa  cultive alte soiuri de plante, pe care le 
comanda mama din cele mai exotice locuri ale 
lumii. Atunci î l rugam pe acesta sa -mi 
povesteasca  din nou legenda despre o sirena  
care s-ar fi î ndra gostit de cel mai periculos s i 
nebun pirat, menit sa -i faca  doar ra u. Eram 
fascinata  de tot anormalul pe care eu nu-l 
puteam vedea s i de care tot i erau plictisit i, 
considera nd ca  sunt doar poves ti de adormit 
copii. Daca  mama mi-ar fi citit o asemenea 
poveste î nainte de culcare, clar nu as  mai fi 
dormit pa na  dimineat a  s i cu sigurant a  m-as  fi 
aventurat î n marea care se vedea perfect de la 
geamul camerei mele. 

I ntr-o zi, m-am furis at din nou pe us a din 
spate s i am ocolit cu mare grija  casa, pentru a 
ajunge î n fat a , la micul paradis î nflorit, unde 
Steven tocmai cultiva un soi deosebit de 
anemone de Caen. M-am oferit sa -l ajut s i, fa ra  
sa  mai as tept o confirmare, mi-am ba gat 
ma inile î n pa ma nt, gata sa  sap o groapa  
pentru ra da cina care urma sa  fie pusa  acolo. 
I n timp ce fa ceam asta mi-au atras atent ia 
trandafirii plantat i î n urma  cu ca teva luni s i 
care tocmai î s i deschisesera  larg cupele. Am 
sa rit entuziasmata  din locul meu s i am privit 
fascinata  florile de o alura  deosebita . Petalele 
erau colorate î n ros u-vis iniu cu alb spre 
interior, iar aspectul lor catifelat ma  ispiteau 
sa  le smulg pentru a le putea fra ma nta î n 
propriile palme. 

Ceva m-a fa cut ca î n acel moment sa  
act ionez cum n-am mai fa cut-o niciodata  s i sa  
cuprind cu ma na tulpina trandafirului î nflorit 
î n toata  splendoarea lui, net ina nd cont de tot i 
spinii care mi-au stra puns pielea pentru a 
apa ra frumuset ea acestuia. I n ciuda sa ngelui 

care se prelingea pe podul palmei mele, s i 
chiar s i a t ipetelor mamei, eram cu totul 
cuprinsa  de imaginea deosebita  a celui mai 
frumos trandafir va zut vreodata , dar care 
murise mult prea devreme datorita  mie. 

De atunci, tata l-a concediat pe Steven s i 
tot i trandafirii plantat i au fost ta iat i la ordinul 
mamei mele. 

Trandafirul pe care î l am acum î n ma na  
este fa ra  niciun spin, fiindu-i cura t ata  cu mare 
atent ie tulpina care ar trebui sa  apere regele 
florilor de orice pericol uman. Privesc la 
ceilalt i trandafiri din vaza aflata  pe ma sut a de 
la geam s i nu pot sa  nu observ ca  acesta pare 
totus i ciudat. Petalele din mijloc sunt 
acoperite de un praf alb, care init ial ofera  
impresia unui model aparte. Ridic privirea din 
nou spre ceilalt i trandafiri s i descopa r ca  
aces tia nu mai sunt î n vaza î n care se aflau cu 
ca teva minute î n urma , ci î ntr-o sticla  
asemenea uneia de whisky, pe juma tate plina  
de ba utura alcoolica  de culoare maroniu-
ga lbuie. 

– I n sfa rs it ai observat, Grace. O pot vedea
pe fat a ta, scumpo. 

Tresar la auzul vocii lui calde, ata t de 
aproape de urechea mea, s i ra ma n stana  de 
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piatra  atunci ca nd ma na lui rece î mi atinge 
brat ul, cobora nd s i urca nd lent, chinuitor, cu 
degetele pe pielea mea amort ita . E o atingere 
tulbura toare, nu s tiu ce sa  î nt eleg din asta, am 
uitat complet ca  se afla  aici. Respirat ia lui e 
ata t de evidenta , î mi ma nga ie obrazul s i î mi 
î nva luie tot corpul cu un fior puternic. I l simt 
din nou calm, dar nu î n totalitate prezent 
pentru mine. 

– Asta zi î t i voi spune o poveste pe care
ma ine o vei uita. Abia as tept sa -t i va d fat a, 
Grace, continua  pe un ton mai entuziasmat, 
prinza ndu-ma  prea brusc de ma na . 
Brutalitatea sa neas teptata  ma  face sa  

amet esc mai mult deca t a fa cut-o contactul cu 
salteaua canapelei de care m-a izbit… Privirea 
mea dezorientata  î l cauta , ca ci nu î l mai va d 
nica ieri. 

Simt brusc nis te î nt epa turi puternice î n 
palme s i de la linis tea pe care o simt eam mai 
devreme, ajung la o panica  urias a . Ma inile î mi 
sunt î nt epate de spinii bine î nfipt i î n carnea 
mea, iar tot ce va d e doar sa ngele care ma  face 
sa  retra iesc momentele copila riei mele bine 
î ngropate. 

– Nu trebuia sa  ma  atingi, Grace...

Dumitriţa-Nicoleta Mihai, clasa a IX-a 

Eu: Ce es ti tu, iubire? 
Iubirea: Eu sunt realitate, vis, sperant a , 

sunt greu de definit î n cuvinte, dar cu toate 
acestea voi, oamenii ca utat i ra spunsuri, 
definit ii, poves ti care sa  va  aminteasca  ca  eu 
exist, sunt acolo, ma  tra it i indiferent de va rsta , 
moment, ca  suntet i sau nu suntet i prega tit i. 

Eu: Ca nd apari tu, iubire? 
Iubirea: Ei bine, eu nu voi apa rea niciodata  

unde, ca nd crezi s i î t i dores ti tu. Eu ma  aflu 
î ntr-un za mbet, î ntr-o privire arza toare, î ntr-o 
î mbra t is are plina  de pasiune. Eu iubirea, te 
schimb, te fac sa  cres ti, sa  te cunos ti mai bine 
s i sa  s tii ce î t i dores ti cu adeva rat s i nu ma  vei 
î nta lni î ntr-un singur loc, î ntr-o singura  
persoana  s i o singura  data . De-a lungul viet ii 
vei avea mai multe iubiri. 

Eu: Ce pot i fi tu? 
Iubirea: Eu, Iubirea pot fi o nebunie 

copila reasca  ce te face sa  ca nt i s i sa  ra zi de 
fericire din orice, pot fi î ncredere, confort, s i 
sentimentul de sigurant a , pot fi o pace 
interioara  s i o linis te nema rginita . Ei bine...., 
eu, iubirea, te fac sa  visezi cu ochii deschis i î n 
timp ce î t i acopa r mintea cu un va l de 
sperant e s i vise. Te fac sa  crezi ca  es ti cea mai 
puternica  persoana  s i nimic nu poate sa  stea 
î n calea ta s i a iubirii tale, te fac sa  î t i î ntorci 

privirea s i sa  nu iei î n seama  niciun semn care 
povestes te tragedia, sa  crezi ca  nimic ra u nu t i 
se poate î nta mpla. 

Eu: S i de ce uneori ne faci sa  suferim ata t 
de mult? 

Iubirea: Ei bine... eu... iubirea î nsemn s i 
multa  suferint a , multe lacrimi extrem de 
fierbint i va rsate pentru persoana iubita . 
Uneori eu te fac sa  te doara  s i ca nd simt i 
aceasta  durere mai intens î nseamna  ca  iubes ti 
cu adeva rat. Aceasta sunt eu: fericire, vis, 
realitate, sperant a , lacrimi, durere, za mbet s i 
orica t te-ai ascunde nu vei reus i niciodata  sa  
scapi de mine. 

Daca  am î nva t at ceva din acest interviu 
este ca  iubirea este prezenta  î n orice loc, î n 
orice persoana ... nu putem face asta… trebuie 
sa  avem grija  pe cine iubim. „Iubirea este cea 
mai frumoasa  muzica  din partitura viet ii. Fa ra  
ea ai fi un etern afon î n cerul imens al 
omenirii.” (Roque Shmeider) 

Adolescent a? Asemenea unui pa un, 
adolescent a este cea mai frumoasa  etapa  a 
fieca ruia dintre noi. I nsa  pe ca t de frumoasa  
(culorile pa unului), pe ata t de sensibila  
(privirea sa) s i are nevoie de sprijin (ramurile 
copacului-simbolul viet ii). 



Cătălin Chistol, clasa a IX-a 

Ca rt ile electronice sunt cu adeva rat utile 
î n societatea contemporana , deoarece, î n ziua 
de asta zi, cele mai multe persoane se bazeaza  
pe computer. Aici intervin ca rt ile electronice, 
care sunt folosite din ce î n ce mai des. 

I n primul ra nd, o carte clasica  ocupa  mult 
spat iu de depozitare. De exemplu, daca  dorim 
sa  pleca m î ntr-o vacant a  pe un timp 
î ndelungat, dar nu avem destul spat iu î n 
bagajul nostru, vom apela la ca rt ile î n format 
electronic; as a vom putea economisi spat iu, s i 
vom putea citi nu doar o carte sau doua , vom 

avea un numa r nelimitat, î n caz ca  beneficiem 
de o conexiune de internet stabila . 

I n al doilea ra nd, pret ul este un alt factor 
important î n dezvoltarea tot mai rapida  a 
ca rt ilor electronice. Acestea se ga sesc la un 
pret  mult mai redus fat a  de ca rt ile 
tradit ionale. 

I n concluzie, consider ca rt ile î n format 
electronic o opt iune practica , rapida , dar s i 
mult mai ieftina , spre deosebire de ca rt ile 
obis nuite. 

Gheorghe Chiţan, clasa a IX-a 

Dupa  pa rerea mea, orice persoana  are 
dreptul la libera exprimare, î ntr-o societate 
democratica . Acest drept ne ofera  libertatea 
de a ne manifesta. 

I n primul ra nd, pentru ca societatea sa  fie 
mai solida  s i, î n general, statul mai puternic, 
trebuie respectate s i luate î n considerat ie 
opiniile oamenilor. Doar as a statul democratic 
poate deveni stabil s i mai linis tit, dar s i mai 
prosper. 

I n al doilea ra nd, onestitatea este 

fundamentala  î ncrederii, iar o exprimare 
sincera  poate fi, de multe ori, solut ia pentru 
rezolvarea unor probleme sau conflicte. Pe 
exemplu, expunerea publica  a unor atrocita t i, 
precum tortura prizonierilor de ra zboi de 
ca tre guvern, poate fi, des i radicala , o metoda  
de a atrage atent ia asupra unei probleme. 

I n concluzie, libertatea de exprimare 
contribuie la consolidarea relat iilor, la 
identificarea conflictelor s i la rezolvarea sau 
ma car aplanarea temporara  a acestora. 



Iulia-Andreea Hâncu, clasa a IX-a 

Toata  lumea are o pa rere, toata  lumea are 
argumente, unele pertinente, altele din cele 
mai fanteziste, dar î ntrebarea ra ma ne: e-book 
sau carte tipa rita ? 

Ca rt ile tipa rite pierd tot mai mult teren î n 
fat a versiunilor electronice ale acestora, poate 
s i pentru ca  suntem î ntr-o era  foarte avansata  
s i plina  de electronice care î ncepe sa  
î nlocuiasca  aproape totul, chiar s i ca rt ile. 

Ca rt ile tipa rite î ncurajeaza  o implicare 
emot ionala  mai ridicata  deca t ca rt ile 
electronice. Mie, ca rt ile tipa rite î mi transmit 
ca ldura  ca nd te citesc, spre deosebire de cele 
electronice, care î mi par reci s i fa ra  viat a . 
Ca rt ile tradit ionale sunt pline de viat a , 

deoarece ca nd le citim, mirosul ca rt ii se 
î mbina  cu atingerile fine pe care le folosim, la 
datul paginilor. Ochii sunt recunosca tori foii 
de ha rtie, pentru ca  lumina ecranului î i 
ra nes te, î n timp ce paginile ra sfoite î i ma nga ie 
cu delicatet e. 

I n ziua de asta zi, predomina  tehnologia, de 
aceea ar fi bine sa  citim ca rt i tipa rite, dar este 
cam greu sa  o cari mereu cu tine, de aceea 
sunt bune s i ca rt ile electronice pentru ca  sunt 
mult mai la î ndema na , mai us or de 
transportat. 

Pentru mine, s i ca rt ile tipa rite, s i cele 
electronice sunt la fel de folositoare. 

Rareș Petrov, clasa a IX-a 

I n opinia mea, fiecare om are dreptul de a 
se exprima s i a-s i expune punctele de vedere. 
Orice om poate spune problemele s i 
nemult umirile despre societate s i oamenii care 
o compun.

I n primul ra nd, opiniile oamenilor trebuie 
ascultate s i respectate, pentru ca o societate sa  
fie ca t mai unita , devenind un stat echilibrat, 
unde sa  nu se sta rneasca  revolte. I n general, 
pa rerile oamenilor nu sunt mereu luate î n 
considerare s i se ajunge ca legile sa  fie ignorate 
s i î nca lcate. De exemplu, manifesta rile nu erau 
convocate, daca  oamenii erau fericit i. 

I n al doilea ra nd, trebuie sa  avem o limita  î n 
modul de exprimare pentru a nu-i pune pe 

ceilalt i î n pericol, lua ndu-se î n calcul opinia ta. 
Este nevoie de o idee care sa  ajute toata  
omenirea, fa ra  scopuri personale. I n general, 
unele idei, daca  ar fi ascultate, chiar ar putea 
schimba lumea î n care tra im, dar acestea nu 
sunt ascultate, subiectul trata ndu-se cu 
indiferent a . De exemplu, î n unele state, aceste 
proiecte bune nu sunt ajutate sa  devina  
posibile din cauza guvernului nepa sa tor. 

I n concluzie, omul trebuie la sat sa  
vorbeasca  s i vorbele lui trebuie ascultate 
pentru ca  nu se s tie ce idei care ar putea ajuta 
omenirea s-ar ga si s i astfel societatea ar putea 
evolua. 



Andrei Sebastian Roșca, clasa a IX-a 

I n opinia mea, nu succesul este cheia 
fericirii, ci fericirea este cheia succesului, cum, 
de altfel, o mare parte dintre valorile pe care 
noi, oamenii, credem ca  le vom doba ndi o 
data  cu reus ita suprema  sunt, de fapt, valori 
pe care ar trebui sa  le det inem cu mult timp 
î nainte de aceasta.  

I n primul ra nd, sust in principiul conform, 
ca ruia pentru a avea succes î n cariera  trebuie 
sa  s tim ce ne dorim s i sa  fim dispus i sa  facem 
sacrificii pentru visul nostru. I n general, sa  î i 
oferim prioritate s i investit ie de timp, chiar 
daca  timpul dedicat studiului s i practicii 
ocupa  o perioada  mult mai mare deca t cea 
dedicata  distract iei sau relaxa rii. Pe exemplu, 
succesul nu vine din lucrurile mici s i din 
eforturi mici, ci din suma tuturor zilelor 
ocupate cu acumularea de informat ie s i cu 
punerea lor î n practica , a muncii s i a dorint ei 
de a ne diferent ia prin calitate, prin progres. 

I n al doilea ra nd, nu cred ca  o persoana  
care nu se iubes te suficient pe sine poate avea 

succes; î n general, iubirea de sine este cu 
sigurant a  primul pas spre fericire, pentru ca  
aduce cu sine iubirea pentru ceilalt i, 
motivat ia, dezvoltarea personala  s i curajul 
pentru acceptarea oportunita t ilor s i 
asumarea riscurilor. De exemplu, succesul nu 
poate apa rea fa ra  î ncrederea î n viitor. 
Succesul este stra ns legat de modul cum ne 
privim pe noi î ns ine. 

I n concluzie, pentru a avea succes î n 
cariera , nu este suficient doar sa  ne dorim, ci 
trebuie sa  muncim, sa  studiem, sa  ne forma m 
obiceiuri, capacita t i s i sa  î nva t a m sa  ne iubim, 
cu adeva rat. Suntem obis nuit i sa  ne 
planifica m viet ile s i sa  spera m ca  lucrurile vor 
ies i de fiecare data  dupa  cum ne dorim. 
Trebuie sa  accepta m ca  drumul spre succes 
nu este lin, ci presa rat cu es ecuri s i î ncerca ri, 
cu dezama giri î n spatele ca rora se ascund 
adeva rate lect ii de viat a , ce aduc adeva rate 
momente de bucurie, grat ie sentimentului de 
î mplinire. 



Sebastian Ovidiu Zmău-Apostol, clasa a IX-a 

I n opinia mea, ca rt ile electronice au un 
avantaj, deoarece economises ti timp s i spat iu. 

I n primul ra nd, ca rt ile electronice nu 
ocupa  foarte mult spat iu s i ne ofera  
posibilitatea de a citi mai us or multe ca rt i. De 
exemplu, ca rt ile electronice costa  mai put in 
deca t cele tipa rite. 

I n al doilea ra nd, o carte electronica  nu are 
acelas i farmec ca o carte tipa rita , deoarece 
ca nd cites ti o carte tipa rita  simt i mirosul unei 

ca rt i noi odata  cu ra sfoirea paginilor ce 
prezinta  un univers imaginar. I n general, o 
carte electronica  nu poate depa s i o carte 
clasica , î nsa  este mai us or s i mai comod sa  
cites ti o carte electronica . De exemplu, ca rt ile 
electronice au simplificat modul de 
cumpa rare s i de depozitare. 

I n concluzie, ca rt ile electronice sunt mai 
simple, mai comode s i mai la î ndema na  deca t 
ca rt ile tipa rite. 

Bianca Marciuc, clasa a VIII-a 

 

Zilele trecute am auzit, î nta mpla tor, o 
melodie a format iei Paraziţii. Nu sunt o fana  a 
trupei, dar versurile erau surprinza toare. Am 
ascultat cu atent ie, am î ntrebat s i am aflat ca  
melodia se numes te „Instigare la cultura ”. I n 
momentele actuale, î n era tehnologiei, ca nd 
afli tot ce vrei sa  s tii cu un simplu click pe 
Google, instigarea la cultura  este necesara , nu 
este un titlu aruncat î n va nt. Mult i dintre 
adolescent ii de azi ignora  î nva t atul, ignora  
CARTEA ! 

E vremea ipod-urilor, iphone-urilor s i a tot 
felul de gadget-uri s i tot i colegii mei asculta  
muzica . Pe strada , î n clasa , acasa , asculta  
muzica mai buna  sau mai proasta . Cartea, 
lectura unei ca rt i nu e la fel de prezenta  î n 
viat a noastra , a adolescent ilor. S i uite ca  s i 

muzica te trimite ca tre carte, ca tre lectura . O 
spun chiar s i ba iet ii de la Parazit ii. 

Versurile dure, dar pe î nt elesul nostru mi-
au dat de ga ndit. Mult i adolescent i au nevoie 
sa  fie trezit i la realitate s i sa  realizeze ca  dacă 
să înveţi n-ai sete, nimeni n-o să te respecte. Ar 
trebui să înţelegem că viaţa dă palme celui ce 
doarme, / Ignorant și incult, rămas fără arme. 
Aceste versuri ar trebui sa  ne dea de ga ndit 
tuturor. O carte citita  te ajuta  sa  te descurci 
altfel î n viat a . 

Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine 
noapte, citește o carte! 

Competit ia e dura  cu toate ca  nu ne da m 
seama î ntotdeauna. Oriunde vom fi, va exista 
o competit ie. Indiferent de felul acesteia, este 
bine sa  fim cu un pas î n fat a concurent ei. 
Contează ce-i în cap când ești supus la probe, ai 
să-i îngropi pe toţi din vorbe. 

Cartea, lectura, cunoas terea ne ofera  un 
avantaj urias . Fii prega tit sa  t ii piept 
î ncerca rilor toate s i î nvat a  sa  î t i dezvolt i 
avantajul ta u î n fiecare zi! Cites te o carte! 

Trebuie să știi să legi două cuvinte, copile, 
/Altfel riști să fie câinele tău mai deștept ca 
tine. Un adeva r dur dar totus i un adeva r. 

Nu uitat i: CA RT ILE EDUCA  SPIRITUL! 
 



Teodora Largianu, clasa a X-a 

Cine sunt? Sunt un suflet ta na r care de 2 
ani se bucura  de boga t iile pe care i le ofera  
arta fotografiei. Sunt un suflet prins î ntr-un 
trup ai ca rui ochi s-au prefa cut î n lentile 
fotografice. Aces ti ochi stau ascuns i î n spatele 
unor ochelari imaginari, dar care nu exista  
acolo pentru a î mbuna ta t i vederea, ci pentru a 
observa mai bine... A observa frumosul ascuns 
î n ura t sau frumosul care se contopes te cu 
ceva la fel de frumos, a evident ia viat a ce se 
zbate captiva  î n banalitate. Sunt un suflet care 
se inspira  din ploaie s i cer s i soare s i flori, se 
hra nes te cu atingerile unui ecran ca nd i se 
creeaza  „arta” s i se chinuie cu î ncadra ri s i cu 
acel focus care pare sa  aiba  personalitate 
proprie, ca ci î s i face aparit ia doar ca nd vrea. 
Sunt un suflet care tra ies te prin fiecare raza  
de soare, picur de apa , adiere de va nt sau 
petala  s i care se simte recunosca tor ca  poate 
surprinde tot ceea ce î l î nconjoara , pentru a 
putea gusta s i mai ta rziu din frumuset ea 
naturii. Iar el, trupul, ar merge oriunde doar 
ca sa  faca  sufletul fericit. Ar stra bate ata t 
planul terestru, ca t s i pe cel aerian sau acvatic, 
doar pentru o fotografie... sau mai multe. 

Sufletul iubes te fotografia, ca ci este prima 
sa pasiune s i cea mai buna  modalitate prin 
care se poate exprima, dar totodata  inspira. 
Sufletul face ce face pentru ca  î i place, pentru 
ca  tra ies te prin asta s i pentru ca  prin asta î i 
poate face s i pe ceilalt i fericit i. S i un mic 
secret: sufletul cres te ca nd aude ca  celorlalt i 
le place ceea ce face, ca nd ceilalt i spun ca  
fotografiile „sunt frumoase”. 

Pentru suflet, fotografia este foarte 
importanta  pentru ca  fiecare privire aruncata  
aievea se transforma  deseori î n cadre… 
Sufletul ra de pentru ca  s tie ca  asta a devenit 
pentru el un mod de viat a  – doar inspiri, 
apes i, expiri s i creezi. Iar astfel, iau nas tere 
una, doua , trei… ata t de multe fotografii, ca t sa  
simta  sufletul ca  a crescut destul, ca  s-a hra nit 
suficient. De multe ori acest proces al creat iei 
vla guies te trupul, dar pe suflet… î l 
revigoreaza , î l reî nnoies te. Iar la sfa rs it, ca nd 
sufletul î s i as terne privirea asupra a ceea ce a 
fa cut, se simte î mplinit. I mplinire… 
fotografie… pasiune… extaz. O licoare pentru 
sufletul care sunt. 



Cristina Carp, clasa a X-a 

S i mi-e dor… mi-e dor de sclipirea ochilor 
mei, de acele vremuri dulci, ca nd inima î mi 
dansa de fericire atunci ca nd draga mea 
bunica  poposea pe scaunul de la nga  s emineul 
î ncins din salon, iar eu, î ntinsa  pe covoras ul 
moale s i pufos, as teptam cu nera bdare sa  î mi 
citeasca  vreo povestioara  din ca rt ile pe care le 
avea î n mica biblioteca  din camera ei… 

Pe-atunci literatura era o parte din mine, 
as  fi fa cut multe sacrificii de dragul ei… chiar 
s i acum…. Nu î nt eleg de ce oamenii prefera  
mai mult online-ul s i nu sa  citeasca . Oare de 
ce sa  da m totul la o parte dintr-o clipita ?... 
Ninge… ninge dezastruos cu vise spulberate, 
cu suflete-fulgi, î nghet ate de ata ta suferint a . 
Iernile sunt din ce î n ce mai triste î n absent a 
bunicii, î n absent a zborului imaginat iei ca nd 
eram cu ea. Nu mai suntem ce-am fost odata , 
nu mai pret uim ce este bun. Ca rt ile au ajuns 
sa  pla nga , singure, inutile, nera sfoite. Sunt 
pline de praf s i de durere. Nu am crezut 
vreodata  ca  vom tra i aceste vremuri, ca nd tot i 
sunt dominat i de patima tehnologiei. Mi se 
rupe sufletul… î l simt cum se sfa s ie î n doua … 
De mica  visam o lume cu totul diferita , 
nicidecum as a de dura . Nu am î nt eles 

niciodata  cu ce am gres it, ce pret  trebuie sa  
pla tesc s i ca nd se va termina tot cos marul 
a sta. 

Stra bat stra zile cartierului î n care ma  aflu, 
va d oameni ce tra iesc î n sine lumea 
binevoitoare a literaturii, oameni ce 
ca la toresc prin imaginat ie. La biblioteca , tot i 
se stra ng armonios î n jurul ca rt ilor. Totul e 
vesel î n jur, za mbete pe chipul oamenilor. Le 
observ, cu inima î mpa cata , ochii ce le sclipesc 
de bucurie. Dar… deodata  ma  trezesc… Oh, 
nu!!!... Era doar un vis… un vis frumos. Cum 
am putut sa  cred ca  e realitate?... I mi revin, 
totul e pustiu, simt un gol î n suflet, ceva lacom 
ce ne î nconjoara … Ne pierdem î ncet-î ncet î n 
ama ra ta asta de tehnologie, care ne capteaza  
î ntr-o lume iluzorie, î n loc sa  ne facem timp sa  
apreciem, sa  respecta m ginga s ia î nca nta toarei 
literaturi… 

E furtuna  î n sufletele noastre… Oare ca nd 
se va termina tot acest conflict dureros? Sper 
doar ca î n final… î n final biruint a sa  fie a 
literaturii. 

Ne afla m î n timpuri sa race; suntem sa raci 
î n suflet, î n valori… e criza  de oameni sinceri, 
de oameni adeva rat i… de respect… 



Andreea Solodchi, clasa a XII-a 

De-a lungul anilor de liceu, m-am î nscris î n 
diverse proiecte de voluntariat din diferite 
domenii, cu scopul de a reus i sa  ma  descopa r 
mai bine s i, mai mult, sa  î mi dezvolt abilita t ile 
de comunicare s i de lucru î n echipa . Dintre 
toate experient ele de acest gen, pot afirma cu 
ta rie ca  una dintre ele m-a maturizat î ntr-un 
mod deosebit: FILIT. Fiind cel mai mare 
festival de literatura  s i traducere din sud-estul 
Europei, FILIT aduce anual sute de invitat i 
roma ni, precum Mircea Ca rta rescu s i Gabriela 
Adames teanu, dar s i din afara  – Veronica 
Roth, Jeff Lindsay sau Jonathan Franzen. FILIT, 
pentru mine, a î nsemnat doua  episoade, unul 
mai spectaculos deca t cela lalt. Daca  î n 2017 
nu eram tocmai familiarizata  cu atmosfera 
celor cinci zile de festival, la edit ia din acest 
an am fost prega tita  din timp cu resurse de 
energie pe care le-am folosit la nevoie. 

Experient a de voluntar î ncepe cu 
aproximativ o luna  î nainte de data propriu-
zisa , iar voluntarii sunt grupat i pe diverse 
departamente – Resurse Umane, Logistica , 
Evenimente, s i cel din care eu am ales sa  fac 
parte – Invitat i. Ca membru î n acest 
departament, am fost chemata  la s edint e de 
instructaj, dar s i la o î nta lnire unde mi-au fost 
repartizat i î n jur de cinci invitat i de care urma 
sa  ma  ocup pe timpul festivalului. 

Cu emot ii constructive, a sosit prima zi de 
FILIT. Am preluat o parte dintre invitat i de la 
aeroport s i i-am cunoscut pe fiecare. Unii 
dintre ei fusesera  î n las i î nainte, prin urmare 
nu aveau sa  ma  solicite î n mod deosebit. Cu 
toate acestea, mi-am fa cut datoria de a fi 
mereu la Casa FILIT, amplasata  î n Piat a Unirii, 
pentru a fi î n apropiere î ntotdeauna. De 
asemenea, am avut grija  sa  le amintesc de 
fiecare eveniment la care erau as teptat i. I n 
urma toarele zile, tot i invitat ii au ajuns î n las i. 
Spre bucuria mea, unul dintre aces tia era 

pentru prima data  î n oras , as a ca mi-am 
petrecut timpul î mpreuna  cu el, ajunga nd, 
spre final, sa  lega m o prietenie. 

Ceea ce e î ntr-adeva r special la acest 
festival este atmosfera. Fiind mereu prezenta  
la cortul central, am putut fi î n preajma 
tuturor scriitorilor mei favorit i s i am ajuns sa  
descopa r oameni incredibili. Un exemplu î n 
acest caz este Alex Tocilescu. Cunoscut s i 
pentru activitatea sa din mediul online, 
scriitorul bucures tean a fost mereu 
responsabil pentru za mbetele aduse pe fet ele 
voluntarilor cu care a fost bucuros sa  î s i 
petreaca  timpul liber. 

Un moment memorabil a fost cel î n care, 
î mpreuna  cu o colega , am fost responsabila  de 
sect iunea culise î n cadrul celui mai as teptat 
eveniment – discut ia cu Veronica Roth de la 
Teatrul Nat ional las i. Am fost extrem de 
î nca ntate sa  putem fi de ajutor pe parcursul 
unei seri ata t de deosebite. Cu acest prilej, am 
cunoscut-o pe ta na ra scriitoare s i am ra mas 
uimite de optimismul s i de atitudinea 
prietenoasa  cu care ne-a abordat. 

Sunt fericita  î n primul ra nd ca  am avut 
s ansa sa  î mi ofer timpul î n favoarea 
Festivalului Internat ional de Literatura  s i 
Traducere, deoarece am ajuns sa  cunosc s i sa  
interact ionez cu mult i oameni deosebit i, 
artis ti î n adeva ratul sens al cuva ntului. Mai 
mult deca t ata t, mult i dintre ei mi-au oferit 
sfaturi care m-au ajutat sa  î mi aleg drumul pe 
care vreau sa -l urmez; de aceea, am ajuns sa  
pa strez lega tura cu cea mai mare parte a 
acestora. Indiscutabil, abilita t ile mele de 
comunicare au suferit schimba ri î n bine s i, 
totodata , am acumulat mult mai multa  
î ncredere î n propriile fort e. I n concluzie, 
FILIT nu a î nsemnat doar un voluntariat 
ada ugat î n CV, ci o suma  de lect ii de viat a , de 
prietenie s i un album de amintiri pla cute. 



Bianca Fechet, clasa a VII-a 

„Ba ta lia ca rt ilor”, concursul nat ional 
organizat de Biblioteca Judet eana  „Gheorghe 
Asachi” Ias i este un concurs dedicat ata t 
copiilor, ca t s i tinerilor. Este despre citit. Copiii 
se pot î nscrie la acest concurs pe baza actului 
de identitate specific bibliotecii, adica  pe baza 
legitimat iei. Cei care se î nscriu (categoriile de 
va rsta  11-13 ani s i 14-18 ani) au de citit 10 
ca rt i pe parcursul verii (s i un pic de toamna ). 

Dupa  ce reus esc sa  citeasca , trebuie sa  scrie 
ca te o fis a  de lectura  pentru fiecare, dupa  
modelul dat de biblioteca . Astfel, concurent ii 
vor doba ndi un portofoliu cu 10 fis e de lectura , 
la care se adauga  un carnet el î n care trebuie sa  
noteze ca rt ile cu calificative de la 1 la 5 stele. 
Bineî nt eles, doar cei care au fa cut toate fis ele 
de lectura  vor intra î n finala . 

Cum decurge finala (sau finalele)? 
Odata  ce ai completat toate fis ele de 

lectura , dovedes ti ca  ai citit toate ca rt ile s i 
automat intri î n finala . Aceasta  finala  se 
desfa s oara  î n sala de lectura  a Bibliotecii 
Judet ene „Gheorghe Asachi” Ias i s i consta  î ntr-
o... dezbatere. S tiu, pare un cuva nt complicat 
pentru copii, dar nu e! 

Dezbaterea se numes te „Convinge-ma  sa  
citesc”, iar concurent ii trebuie sa  î s i sust ina  
cartea preferata  printr-un discurs atra ga tor, î n 
fat a celorlalt i concurent i s i a sust ina torilor. Dar 
cum nu se putea altfel, deoarece se numes te 
„concurs”, s i î n fat a unui juriu, nu ra uta cios s i 
exigent, ba chiar foarte simpatic s i vorba ret . 

Dupa  dezbatere, este o pauza  de ca teva 
minute, pentru a la sa juriul sa  decida . Apoi se 
acorda  ca te 4 premii pentru fiecare categorie. 

1. „Premiul pentru implicare î n dezbatere”,
celui mai activ din dezbatere, ce a fost atent, a 
urma rit fiecare concurent s i a adresat 
î ntreba ri.  

2. „Premiul pentru cea mai buna  fis a  de
lectura  a ca rt ii anului.” Va  spusesem mai 
devreme ca  fiecare concurent trebuie sa  ofere 
calificative ca rt ilor. Ei bine, asta nu fa ra  rost. 
Dupa  î ncheierea termenului de predare a 

portofoliilor, jurat ii aduna  calificativele 
concurent ilor s i aleg cea mai buna  carte a 
anului, anume aceea cu cele mai multe stele, 
pentru fiecare categorie de va rsta , desigur. 
Astfel, cel care face cea mai frumoasa  fis a  de 
lectura  este ra spla tit cu acest premiu. 

3. „Premiul pentru cel mai bun portofoliu
de lectura ”, acordat copilului cu cel mai 
interesant portofoliu. 

4. „Premiul pentru cititorul anului”, pentru
cel mai persuasiv discurs. Este cel mai mare 
premiu, cel ce te duce î n finala nat ionala . 

S i sa  nu uit... fiecare copil primes te premii 
î n ca rt i, ceea ce nu poate fi deca t o bucurie 
pentru orice cavaler prins î n „ba ta lia ca rt ilor”! 

Experienţa mea 
Ei bine, cred ca  v-am povestit despre 

detaliile acestui concurs, as a ca  e timpul sa  
trecem la partea subiectiva . Deci î mi voi 
continua „discursul” prin a va  descrie cum m-
am simt it eu la acest concurs... 

Am aflat de acest concurs de la profesoara 
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mea de limba s i literatura roma na , care m-a 
î ncurajat sa  particip, as a ca  î ndata , verifica nd 
programul bibliotecii, am mers s i m-am î nscris. 
Doamna bibliotecara  mi-a fa cut turul lumii 
ca rt ilor, oferindu-mi un strop de î ncredere, s i 
as a am pornit la ba ta lie (metaforic vorbind). 

Sincera  sa  fiu, am privit totul ca pe o joaca , 
ceea ce nu e un lucru ra u, dupa  pa rerea mea. 
Dupa  fiecare carte citita , ma  duceam la 
biblioteca , cu za mbetul pe buze, cu ga ndul la 
alte propuneri de citit. Cred ca  partea mea 
favorita  a „schimbului” de ca rt i era discut ia cu 
doamna bibliotecara . Ca nd ma  vedea intra nd, 
î mi oferea un za mbet s i ma  ducea î ntr-un „loc 
magic”. Ei bine, la capa tul holului „scufundat î n 
ca rt i”, era o î nca pere micut a , care, de regula , 
avea us a î nchisa . Curioasa  de fel, mereu m-am 
î ntrebat ce se ascunde acolo, as a ca  am fost 
foarte fericita  ca nd am aflat: ca rt i. Ciudat, nu? 
Da, as a este, erau ca rt i acolo, dar mai dichisite. 
Era un raft dedicat exclusiv „Ba ta liei ca rt ilor”, 
cu titlurile ce se aflau pe lista de lectura . 
Doamna bibliotecara  a î nceput sa  î mi î ns iruie 
toate titlurile, s i, recunosc, m-am simt it un pic 
importanta . Simt eam ca  toate ca rt ile ma  
as teptau pe mine sa  le citesc. I mi amintesc ca  
prima carte pe care am ales-o a fost „Universul 
pe umerii ta i” de Jennifer Niven, profund 
influent ata  de titlu. 

I n total au fost 10 ca rt i, dupa  cum am mai 
spus, care mai de care mai diferite. Pot spune 
ca  am iubit aceasta  lista  de lectura , pentru ca  a 
avut toate genurile. Au fost doua  ca rt i despre 
Al Doilea Ra zboi Mondial: „O mare de lacrimi” 
de Ruta Sepetys s i „Privighetoarea” de Kristin 
Hannah. O carte adorabila  numita  „Un ba rbat 
pe nume Ove". Au mai fost s i alte ca rt i, precum 
„Scrisori de dragoste ca tre cei plecat i”, de Ava 
Dellaira, „Inocent ii”, de Ioana Pa rvulescu. 
Recunosc a fost o carte ce nu mi-a pla cut î n 
mod extraordinar, mai exact „Regele alb”, de 
Gyorgy Dragoman. Asta î nseamna  ca  au fost 
ca rt i diferite, pentru toate gusturile, dovada  ca  
suntem diferit i. Cu draga  inima , va  recomand 
toate ca rt ile, chiar daca  mie mi-au pla cut sau 
nu, toate sunt minunate s i merita  citite. 

Ca nd a î nceput s coala, eu mai aveam de 
citit, as a ca  am î nceput sa  citesc î n tramvai, la 

s coala . S i va  ma rturisesc sincer, m-a uimit 
react ia oamenilor. Colegii mei m-au î ntrebat: 
„De ce cites ti? E pauza !”, iar oamenii din 
tramvai schit au un za mbet, nu s tiu daca  pozitiv 
sau negativ. Asta mi s-a pa rut trist. Eu va d 
cititul ca pe o activitate pla cuta , relaxanta , 
nicidecum ciudata . Dar mi-a dat totus i un strop 
de sperant a , ca  pot schimba ma car un pic 
ga ndirea lumii... î nsa , din paradisul acesta 
frumos, plin de vise, al ca rt ilor a ba tut ceva la 
us a : finala! 

La categoria mea (14-18 ani) au fost 5 
concurent i. Acesta e pasul pe care trebuie sa -l 
treci ca sa  ajungi î n finala : sa  faci portofoliul 
integral s i des i mult i se î nscriu la acest 
concurs, nu tot i reus esc sa  termine. 

Din toate ca rt ile, preferata mea a fost 
„Privighetoarea”, cutremura torul roman ce 
descrie al Doilea Ra zboi Mondial. Desigur, din 
dorint a de a ies i din tipar s i de a evita clasicul 
discurs monoton, am ca utat idei noi. Astfel, mi-
am î nceput discursul cu „Bonjour! Comment ça 
va?”, cartea fiind dedicata  Frant ei. Pot spune ca  
am avut emot ii, deoarece pe la nga  faptul ca  
eram cea mai mica  din categoria mea de 
va rsta , profesoara mea de roma na  s i mama 
mea erau acolo. 

Odata  ajunsa  î n fat a juriului, am uitat de 
emot ii s i am fost eu î nsa mi, vorba reat a  s i 
dezinvolta . La sfa rs itul prezenta rii am oferit 
ata t jurat ilor, ca t s i concurent ilor semne de 
carte fa cute de mine. 

Dupa  ce fiecare concurent s i-a prezentat 
discursul, a urmat dezbaterea juriului, care a 
venit s i a anunt at cu bucurie premiile. Des i nu 
m-am as teptat, pentru ca  au fost concurent i 
foarte bine prega tit i, am ca s tigat s i am primit 
drept ra splata  nu mai put in de 14 ca rt i, titluri 
incredibil de ofertante. 

Acum as tept cu nera bdare faza nat ionala  a 
concursului, unde voi avea ocazia sa  ascult 
pa rerile copiilor din toata  t ara. 

Va  î ndemn sa  va  î nscriet i la acest concurs 
ce î t i dezvolta  ata t puterea de a scrie, ca t s i 
aptitudinea de a vorbi î n public. I t i dezvolta  
ga ndirea, te face fericit s i, mai ales, te 
relaxeaza . 



Diana Rohozneanu, clasa a X-a 

Adolescenta  prinsa  î n mrejele literaturii, 
nu puteam rata edit ia FILIT 2018, mai ales ca  
doi dintre cunoscut ii scriitori contemporani 
î s i fa ceau aparit ia chiar î n a doua mea casa , 
liceul nostru. Pla cut surprinsa  de faptul ca  am 
avut ocazia sa  ma  documentez s i sa  prezint un 
scurt material despre viat a s i ca rt ile lui 
Andrei Cra ciun, acest lucru m-a captivat din 
ce î n ce mai tare s i a sporit atent ia pe care am 
acordat-o festivalului. 

Ce a schimbat FILIT 2018 la mine, 
tânără poetă la început de drum? 

Ei bine, totul. A cunoas te s i a avea ocazia 
de a adresa î ntreba ri unor oameni ce scriu, ce 
au publicat deja ca rt i s i sunt apreciat i la un alt 
nivel mi-a schimbat mentalitatea s i mi-a 
deschis orizonturi noi, nedescoperite pa na  
acum. Nu toata  informat ia sta  la un simplu 
click distant a , î ntr-o forma  de informare, î ntr-
o carte sau poezie. Conteaza  s i ce e î n spatele 
sentimentelor povestite prin intermediul 
cuvintelor. FILIT mi-a oferit aceasta  ocazie s i 
am fost mai mult deca t fericita  sa  î l iau, de 
data aceasta, pe DA î n brat e. 

Bogdan Răileanu și Andrei Crăciun au 
reușit să îmi inducă acea speranţă 
pierdută de a-mi fructifica gândurile prin 
scris? 

Un mare s i sincer da. Dupa  vizita lor î n 
liceul nostru, m-am interesat s i mi-am dorit 
sa  î i reva d, ava nd î n vedere ca  ga nduri 
î ntreba toare s i-au fa cut aparit ia abia dupa  ce 
i-am cunoscut, iar emot iile nu mai constituiau 
o piedica . As adar, am fost î n casa FILIT, un loc
foarte primitor, unde fiecare om î mpa rta s ea 
aceeas i pasiune cu mine, simplu spectator. 
Bogdan Ra ileanu a spus foarte multe despre 

cartea lui, cea care m-a impresionat s i pe care 
am devorat-o î n 10 ore, „Dint ii ascut it i ai 
binelui”. 

Este, î ntr-adeva r, unul dintre scriitorii mei 
preferat i s i fa ra  FILIT 2018 probabil nu l-as  fi 
cunoscut s i n-as  fi avut ocazia sa  ma  transpun 
î n lumea lui cu ajutorul us ii fermecate, cartea. 

Mi-aș fi dorit să mă implic mai mult în 
tot ce ţine FILIT 2018?  

Da s i nu, î n acelas i timp. A fost a doua oara  
ca nd am luat contact cu lumea festivalului s i 
nu pot sa  spun ca  n-am acordat î ndeajunsa  
atent ie. 

I nsa , î ntotdeauna exista  loc de mai bine, 
iar anul acesta î mi doresc sa  fiu voluntar, sa  
pot sa  aflu tot mai mult s i mai mult. Sunt 
î nsetata  de informat ie s i nimic nu poate sta î n 
calea put inelor lucruri care î mi hra nesc 
curiozitatea fa ra  de margini. 

Trei cuvinte care definesc experienţa 
FILIT 2018? 

Empatie, simpatie, lectura . 
Ce așteptări am în ceea ce privește 

ediţia FILIT 2019? 
Sunt multe de spus, de prega tit s i nimic 

din toate astea nu poate fi respectat as a cum 
î t i pla nuies ti pentru ca , î n cazul meu, emot iile 
intervin î ntotdeauna s i viat a bate filmul, as a 
cum o vorba  celebra  spune. Singura mea 
dorint a  este sa -mi la rgesc orizonturile î n ceea 
ce prives te cititul s i sa -mi dedic mai mult timp 
pentru a î nt elege o opera , obligatorie sau nu. 

FILIT ma  ambit ioneaza  sa  citesc mai mult 
s i sa -mi fructific ga ndurile î n poezii sau texte 
fa ra  nicio continuitate, as adar are un rol 
foarte important î n dezvoltarea mea ata t ca 
artist, ca t s i ca om. 



Diana Moraru, clasa a XI-a 

Iubirea pentru literatura  m-a adus la FILIT, 
unde am î nva t at î mpreuna  cu prietenii mei 
noi, dar chiar s i cu colegi de la s coala , ce 
î nseamna  lucrul î n echipa , comunicarea, 
interactivitatea s i sust inerea reciproca . Am 
cunoscut oamenii ca rora le citeam ga ndurile 
î n scris, iar spre surprinderea mea, au fost 
foarte sociabili s i plini de cuvinte sublime. 

Au fost cele mai creative zile din viat a mea, 
la nga  oameni care pocneau de cultura , zile î n 
care respiram numai mirosul ca rt ilor, iar 
poezia era rostita  de ca tre tot i, fie î n ga nd sau 
cu voce tare. 

De asemenea, î nta lnirea cu fiecare scriitor 
a fost memorabila , dar cea mai emot ionanta  a 
fost cea cu Veronica Roth, autoarea seriei 
Divergent. Tot una dintre cele mai 
coples itoare î nta lniri a fost cu profesorul 
universitar, criticul literar s i scriitorul Bogdan 
Cret u, cu care am avut ocazia sa  s i vorbesc, 
dar s i cu poeta Andra Rotaru s i scriitoarea de 
fict iune, Oana Arion. Finalul a venit, orica t de 
mult mi-as  fi dorit sa  nu fie un sfa rs it. Tot i 
voluntarii au fost invitat i la Teatrul National 
“Vasile Alecsandri” unde au fost invitat i pe 
scena  s i onorat i cu aplauzele publicului. 

Daca  ar fi sa  rezum minimal, î n ca teva 
cuvinte activitatea mea de voluntar FILIT, as  
descrie-o simplu prin experient a , prietenie s i 
nu î n ultimul ra nd, erudit ie. 

Desfa s urarea procesului de î nva t a ma nt se 
fundamenteaza , î n primul ra nd, pe principiile 
pedagogice, care se constituie ca parte 
componenta  a orica rui act sau act iune 
educativa . 

Principiul intuit iei sau principiul corela rii 
adecvate dintre intuitiv s i logic, concret s i 
abstract, pornes te de la necesitatea 
contactului direct  

cu fenomenul muzical, deoarece muzica 
nu se poate î nsus i deca t printr-o intuit ie ca t 
mai complexa , mai profunda , prin audit ie s i 

prin interpretare. Principiul a fost formulat 
foarte clar de John Locke s i teoretizat de Jan 
Amos Comenius s i de Johann Heinrich 
Pestalozzi. 

I n esent a , intuit ia este o percept ie 
organizata  cu scop de cunoas tere. Percept ia 
se constituie din numeroase senzat ii, 
valorizate de intervent ia unor imagini 
(percept ii anterioare), not iuni, atitudini, etc. 

I n Educat ia muzicala  experient a 
perceptiva  se î mboga t es te prin folosirea 
intuit iei complexe, rezultanta  a fuziunii 
senzat iilor unor simt uri diverse: 
 auditiva / sonora  – prin ascultare a
elementelor care se studiaza , a unor
sonorita t i s i lucra ri muzicale;

 vizuala  – scrierea s i citirea notelor, forma,
locul lor î n portativ, solfegiere, dictare,
instrumente muzicale, ilustrarea vizuala  a
cont inuturilor ca ntecelor, ilustrarea vizuala 
a unor epoci sau compozitori, reprezentarea
grafica  a unor probleme muzicale, schit a
lect iei pe tabla , etc.

 motrica  – mis ca ri corporale expresive,
gesturi fonomimice, mis ca ri de tehnica 
instrumentala , mis ca ri dirijorale, etc.

 mixta  / combinata  – î mbinarea a doua  sau
mai multe tipuri de intuit ii, î ntr-un mod
succesiv sau simultan.

 intuit ia prin ca ntare – face lega tura î ntre
procesul intuirii s i î nva t area practica  a
muzicii, stimuleaza  s i celelalte forme ale
intuit iei.

 intuit ie prin audit ie – este neabordata  de
metodicile anterioare dar este frecventa  î n
practica educat ionala  s i are ca scop
î nsus irea auditiva  a unei lucra ri sau a unui
fragment muzical propus.

Intuit ia î nlesnes te accesul dinspre concret 
spre abstract. Excesul, î nsa , poate sa  da uneze 
procesului educativ.  



Eduard Borș 

Buna  ziua, stimat i cititori! Azi va  voi 
prezenta un interviu cu ocazia sa rba toririi a 
250 de ani de la nas terea ma ret ului î mpa rat 
francez s i, de asemenea, a onoratului meu 
invitat, Napoleon Bonaparte. Domnule 
Bonaparte, cum va  simt it ca nd va  apropiat i de 
frumoasa va rsta  de 250 de ani? 

– Stimate domn jurnalist, ma  simt
except ional! Ma  simt de parca  as  fi î n tineret e, 
ca nd eram un ama ra t de ofit er de artilerie. 

– Foarte bine! Sa  î ncepem! Prima î ntre-
bare: Este adeva rat ca  la nas terea dumnea-
voastra  at i primit numele de Napoleone di 
Bonaparte? S i de ce l-at i schimbat ulterior? 

– Oui! Era prea lung de pronunt at s i un pic
ridicol. 

– Urma toarea î ntrebare: At i tris at vreo-
data  la ca rt i? 

– Non! Niciodata ! Dar de unde at i auzit
acest lucru? 

– Am auzit din diferite surse, mai exact de
la compa timit ii care v-au acuzat ca  at i ma sluit 
ca rt ile s i le-at i furat banii. 

– Asta e blasfemie! Nu e vina mea ca  î mi
veneau î ntotdeauna ca rt ile bune! 

– Bine. Am mai aflat ca  at i scris o carte.
Cum se numes te? 

– Este un roman de dragoste, care se
numes te Clisson et Eugenie, carte pe care o 
putet i cumpa ra de pe internet chiar acum, cu 
30 de cent i. 

– Hmm... Care era scopul codurilor
dumneavoastra  s i cum vedet i act iunea 
celorlalte state din lume de a adopta pa rt i din 
aceste coduri care sunt apreciate s i acum î n 
toata  lumea? 

– Buna  î ntrebare! I n primul ra nd, scopul
codurilor napoleoniene era de a ment ine 
ordinea î n t ara  prin lege s i mai ales de a fi 
recunoscuta  autoritatea noastra , a ba rbat ilor. 
I n al doilea ra nd, sunt surprins s i dezgustat î n 
acelas i timp. Cum sa  copie codurile mele? 
Acesta este furt intelectual s i î i acuz pe 
oamenii care mi-au furat ideile de plagiat! 

– Da, dar au ajutat la ment inerea pa cii î n
lume! 

– Nu conteaza ! Trebuia sa  î s i faca  propriile
principii, nu sa  le copieze de la mine, un 
geniu. 

– OK! Cum spunet i dumneavoastra ! Dar sa 
trecem mai departe. S tiat i ca  î n afara  de 
codurile napoleoniene, mai suntet i cunoscut 
s i pentru î nfiint area Ba ncii Frant ei î n anul 
1800 s i pentru semnarea Concordatului cu 
Papa î n 1801, fapt care l-a inspirat pe Benito 
Mussolini sa  faca  s i el un Concordat cu Papa î n 
1929? 

– Da, s tiu. Am fost la o s coala  î n judet ul
Ias i, unde am asistat la ca teva lect ii de istorie 
s i am va zut ca  sunt faimos î n ra ndul elevilor 
pentru... 

– Pentru statura mica ?! :))
– Nu! Va  rog! Nu î ncepet i s i dumnea-

voastra ! Nu e amuzant! Eu sunt recunoscut 
pentru calita t ile mele de strateg s i de 
conduca tor, ala turi de Alexandru Macedon s i 
Iulius Caesar. 

– Dar s i pentru coniacul „Napoleon”?!
– Nu... Eu nu prea beau...
– Daca  at i fi cucerit Rusia s i Anglia, at i fi

fost vodka „Napoleon” s i ginul „Napoleon”. 

– Dupa  cum v-am spus, eu nu beau deca t
un pa ha rel cu vin... 



– Chiar! Legat de campania din Rusia, at i
ajuns pa na  î n Moscova! De ce v-at i î ntors î n 
Frant a? 

– Aha! Au mai ra mas doua  î ntreba ri, mai
personale. Dorit i sa  vi le pun? 

– Oui! S’il vous plaî t!

– De ce va  t inet i ma inile î n buzunare
aproape tot timpul? 

– Pa i, le t in pentru ca sa  fie calde.
– OK. Hmm... va  este frica  de pisici?
– Nu! Cum sa -mi fie frica  de pisici? Eu,

Marele Napoleon, sa  fiu speriat de o pisica ?! 

I n niciun caz! 
– Bine! Va  mult umesc pentru timpul

acordat pentru realizarea acestui interviu! 
– Cu pla cere! Sper ca  v-am la murit asupra

unor aspecte ale personalita t ii mele geniale. 
P.S. Fake news, similar cu termenul 

clickbait, reprezinta  un tip de propaganda  
care consta  î n ra spa ndirea de informat ii false 
prin mass-media s i ziare, ca rt i, cu rolul de a 
induce î n eroare anumite persoane s i de a 
ca s tiga de pe urma celor care citesc aceasta  
s tire. 

Maria Enea 

Actriţa Andreea Darie este absolventă a 
studiilor de licenţă în cadrul Facultăţii de 
Teatru a Universităţii Naţionale de Arte 
„George Enescu” din Iași și a cursurilor de 
Master în Arta Interpretării Caracterelor 
Dramatice la Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu. Menţionăm că Andreea Darie este o fostă 
elevă a Cenaclului literar de la Palatului 
Copiilor din Iași. 

Maria Enea: Ce te-a determinat să îţi alegi 
profesia de actor? 

Andreea Darie: Nu s tiu daca  exista  un 
anume ceva care m-a fa cut sa  aleg profesia de 
actor. I mi amintesc ca  î mi doream foarte mult 
sa  urc pe scena  ca nd eram mica . Profund î nsa , 
ma  simt eam jenata  de propriile-mi ga nduri s i 
ra vniri. Nu s tiu anume de ce. Sau... î n sfa rs it, 
nu cred ca  pot nominaliza momentul exact 
ca nd am ales acest drum, î n schimb, pot 
specifica ca teva experient e care m-au condus 
spre asta zi. Voi î ncepe cu participarea la un 
concurs de teatru pentru liceeni organizat de 
Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Ias i. S-a 
dovedit a fi extrem de util î n evident ierea 
spontaneita t ii s i atent iei scenice, a posibilului 
instinct. Apoi, realizarea spectacolului „Ferma 
animalelor” la Ateneul din Ias i î n regia lui 
Vlad Cepoi, dar s i î nfiint area ulterioara  a 
trupei de teatru „Mood”, coordonata  de 

doamna profesor Andreia Macarov. Aceste 
evenimente au precedat hota ra rea mea, daca  
pot spune as a. Cred î nsa  ca  nu a fost o decizie 
rat ionata , ci mai degraba  o antrenare î ntr-un 
nesfa rs it zbucium interior, neî nt eles nici pa na  
acum. 

M.E.: La ce vârstă ai început să te gândești 
la această carieră? 

A.D.: Cred ca  î n jurul va rstei de 16 ani. 
Revin spuna nd ca  aceasta  dorint a  a existat 
poate dintotdeauna, î nsa  limpede a fost abia 
î n perioada adolescent ei. 

M.E.: Care a fost primul personaj pe care l-
ai jucat? 

Andrea Darie: Primul personaj pe care l-
am avut a fost Vitoria Lipan din „Baltagul” de 
Mihail Sadoveanu; probabil, una dintre cele 
mai frumoase experient e teatrale tra ite pa na  
acum. De ce? Pentru ca  sinceritatea 
senzat iilor mele nu a fost niciodata  mai clara , 
mai evidenta  s i mai surprinza toare. Aceea 
cred ca  a fost prima î nta lnire reala  cu sinele 
meu. 

M.E.: Cum te pregătești pentru un rol? Care 
a fost cel mai solicitant rol pe care l-ai jucat 
până acum? 

A.D.: I n acest moment, prega tirea pentru 
un rol reprezinta  î ntreaga perioada  de 



repetit ii, dar s i integralitatea ga ndurilor s i 
halucinat iilor ulterioare premierei. Aceasta 
reprezinta , poate, as a-zisa munca  a actorului 
cu sine î nsus i. Vorbim, desigur, despre acele 
momente î n care ma  surprind consuma ndu-
ma  drept personaj î n afara cadrului scenic. I n 
ca utarea personajului, î ntotdeauna pa s esc cu 
grija , cu teama  s i cu spaima . Niciodata  nu am 
ca utat pe cineva anume, ci mai degraba  pe 
mine, un anume lucru din mine, care, 
intersecta ndu-se cu esent a la untrica  a 
altcuiva, sa  ma  construiasca  din nou, de 
fiecare data  alta. Prega tirea mea consta  î n 
ca utarea sinelui, de fiecare data  mai 
î nspa ima nta tor s i mai profund. 

Cred ca  cel mai solicitant rol a fost 
Cassandra. I n prima vara anului trecut, am 
realizat, î mpreuna  cu regizorul Octavian 
Jighirgiu, o monodrama  dupa  Clitemnestra 
sau Crima de Marguerite Yourcenar. Data  
fiindu-mi va rsta s i tra sa turile fizice/ biolo-
gice, conceptul regizoral s-a bazat pe î ntru-
parea Clitemnestrei de ca tre Cassandra 
(victima sa) î n fat a unei instant e supreme. 
Aceasta  î nta lnire avea drept scop justificarea 
ucigas ei î ntru iertarea, ma ntuirea tuturor 
sufletelor care-au pa timit î n urma ra zboiului 
troian, vindecarea acestora reprezenta nd 
depa s irea tumultului teluric la care au luat 
parte. Dificultatea a constat î n î ncercarea de a 
cuprinde un personaj care, la ra ndul sa u, î l 
cuprinde pe altul, iar care, mai apoi, redevine 
esent a . Tragismul senzat iilor, implacabilitatea 
s i neputint a, va rsta s i as teptarea au 
reprezentat alte caracteristici extrem de 
surprinza tor asumate. Un alt aspect care a 
fa cut s i mai dificila  realizarea spectacolului a 
fost imposibilitatea de a-l repeta î ntr-un 
spat iu profesionist, ca t s i momentele extrem 
de vulnerabile î n care ma  aflam. Prima 
repetit ie generala  cu lumini, sunet, 
videoproiect ie s i spat iu a reprezentat pre-
miera. Aceasta  prima  reprezentat ie a coincis 
cu ziua î n care bunica mea a trecut î n nefiint a ; 
ra ma ne, fa ra  doar s i poate, cea mai densa  
experient a  teatrala ... 

M.E.: Ce sfaturi ai pentru copiii care se 
lovesc de problema tracului pe scenă? 

A.D.: Din punctul meu de vedere, tracul 

apare ca nd punctul de interes al „actorului” 
este exterior, artificial prezent ei sale scenice. 
Ata ta vreme ca t asumarea este completa , 
necontrafa cuta  s i sincera , tracul nu ar trebui 
sa  apara . I n momentul î n care actorul se 
ga ndes te la cum va ara ta î n fat a publicului, 
daca  va face bine, cere dovada valorii sale î n 
afara profunzimii act iunilor sale. Prezent a 
scenica  asumata  nu cred ca  poate crea trac. 
Blocajul scenic nu cred ca  poate interveni î n 
momente de sinceritate profunda . Personajul 
care tra ies te acum nu are cum sa  se uite pe 
sine. 

M.E.: Ce i-ai spune unui copil care își 
dorește să devină actor? 

A.D.: Cred ca  i-as  spune sa  aiba  ra bdare s i 
sa -s i caute multiplele valent e î n care ar putea 
fi. Teatrul este o cale; important este sa  
descopere daca  este singura cale. 

M.E.: Dacă ai putea sta de vorbă cu orice 
actor/regizor/scriitor decedat sau în viaţă, pe 
cine ai alege? 

A.D.: Mi-as  dori foarte mult sa  ma  pot 
î nta lni cu Olga Tudorache. De ce î n primul 
ra nd cu ea s i nu cu un artist stra in? Pentru ca , 
personal, ma  intereseaza  sa  aflu cum ma  pot 
descurca aici. Apoi... cred ca  felul î n care 
artista î n chestiune aborda, privea, observa s i 
tra ia arta teatrala  reprezinta  utopia propriilor 
mele fict iuni. T in sa  ment ionez ca  aceasta  
afinitate s-a creat acum mult timp î n urma , 
descoperind ca  datele noastre de nas tere 
coincid. 

M.E.: Cum ai descrie viaţa unui actor într-
un singur cuvânt? 

A.D.: Tumultoasa . 

M.E.: Dintre toate personajele pe care le-ai 
jucat până acum, care îţi seamănă cel mai 
mult? 

A.D.: Toate î mi seama na  î n proport ii egale. 
Indiferent de caracteristicile personajelor din 
scriitura , î ntruparea lor s-a concretizat prin 
utilizarea propriilor tensiuni interioare, 
propriilor tra sa turi fizice. 

M.E.: Dacă ai avea puteri nelimitate, ce ai 
schimba în lumea de astăzi? 

A.D.: Nu s tiu exact daca  aceasta  î ntrebare 



are lega tura  cu subiectul dezba tut anterior. 
Voi î ncerca sa  ofer doua  ra spunsuri, fiecare î n 
parte ra spunza nd unei posibile valent e. 

Cred ca , la nivel general, daca  as  avea 
ocazia, as  striga ata t ca t ma  t ine glasul ceea ce 
ca nta  Michael Jackson î n „Earth Song”. Am o 
senzat ie permanenta  ca  uita m unde ne afla m. 

Apoi, daca  vorbim din punct de vedere 
teatral, cred ca  as  schimba totul s i apoi as  lua-
o de la capa t. Sistemul de admitere s i, astfel, 
de educat ie universitara , sunt deficitare. De 

ce? Pentru ca  universita t ile au nevoie de 
student i pentru a supraviet ui. Astfel, select ia 
nu este î ntotdeauna calitativa . Acest fapt 
influent eaza , fa ra  doar s i poate, piat a muncii, 
care este supraaglomerata . De asemenea, 
odata  cu aceste consecint e, intervine s i cea a 
valorii, a calita t ii muncii. Astfel, scara valorica  
este foarte des dezechilibrata  s i creeaza  
confuzie. 

Cred ca  as  lua-o de la capa t. 

Iulia Alexa 

„Îmi imaginam raiul, precum o livadă 
imensă. Cititul era bucuria mea, citeam 
foarte mult.” 

Iulia Alexa: S-au împlinit 100 de ani de la 
momentul în care bojdeuca lui Ion Creangă 
devenea prima casă memorială din ţara 
noastră. Fiind muzeograf și lucrând aici, ce 
sentimente vă trezește această bojdeucă ? 

Valentin Talpalaru: Sentimentele noastre 
s-au contopit de mult, adica  facem s i noi, 
muzeografii, parte din bojdeuca aceasta, din 
atmosfera , pentru ca  as a cum o zic de fiecare 
data  cei care intra  aici, î n curtea bojdeucii, 
intra  î ntr-o poveste. Asta î nseamna  ca  suntem 
s i noi pagini sau personaje din povestea lui 
Ion Creanga , din povestea bojdeucii. Senti-
mentul este acelas i, este un sentiment pe care 
î l recupera m de fiecare data  ca nd intra m î n 
bojdeuca . Pentru noi, cei care lucra m aici, 
important este sa  nu ne î ndepa rta m de acea 
bucurie a apropierii de opera s i de viat a lui 
Creanga , adica  sa  nu treaca  î ntr-un fel de 
clis eu, sa  nu devina  convent ionala . S i lucrul 
acesta nu se î nta mpla  aici, pentru ca  la 
bojdeuca , noi, muzeografii, ne simt im ca 
fa ca nd parte din aceasta  poveste. Ne simt im 
apropiat i de parca  am avea senzat ia ca  Ion 
Creanga  este prezent, ca  acum a ies it din 
bojdeuca , a cobora t undeva î n spatele casei, s i 
tocmai a terminat de as ternut cuvinte pe o 

pagina . 

I.A.: Dumneavoastră sunteţi un pasionat al 
literaturii, de asemenea aţi publicat 
numeroase cărţi. De unde vine această pasiune 
? 

V.T.: Pasiunea vine din alta  parte, nu am 
explicat niciodata  s i nimeni nu cred ca  poate 
sa  o explice. Pasiunea vine din afara noastra . 
Pentru un scriitor adeva rat, pasiunea este 
diferita , ceva superior. Majoritatea spun ca  
acolo ei nu fac altceva deca t sa  transcrie pe 
ha rtie ceea ce le dicteaza  divinitatea. S-ar 
putea s i asta sa  fie o varianta . Pasiunea a fost 
o î nta lnire fericita  a mea cu o carte scrisa  de
un autor care nu mai este prea pomenit asta zi 
– Tiberiu Utan, iar aceasta se numea „Copiii
de pe strada mea" s i era î n versuri. Am 
descoperit-o î nainte de a merge la s coala , 
pentru ca  s tiam deja sa  scriu s i sa  citesc. Am 
î nva t at atunci ca  se poate vorbi s i altfel, mai 
frumos. Era un altfel de limbaj. 

I.A.: Ion Creangă povestea despre copilăria 
sa. Eu aș dori să vă amintiţi de anii de liceu. 
Cum era adolescentul Valentin Talpalaru ? 

V.T.: Eram ca un adolescent normal. 
Fa ceam o sumedenie de na zba tii, eram 



sclipitor la anumite materii, la altele nu. I mi 
î mpa rt eam timpul î ntre meciurile de fotbal de 
pe teren, î ntre cenaclul s i revista liceului, 
ca t a ratul î n copaci s i raiul meu care era livada 
bunicului. As a î mi imaginam raiul, precum o 
livada  imensa . Cititul era bucuria mea, citeam 
foarte mult. Aveam foarte mult timp pentru 
noi s i cred ca  acel timp eu l-am folosit cu folos, 
spre deosebire de asta zi, ca nd copiii nu mai 
au timp pentru ei î ns is i. 

I.A.: Care este cea mai plăcută întâmplare 
din liceu ? 

V.T.: Cea mai pla cuta  î nta mplare din liceu 
m-a fa cut sa  aleg filologia, schimba ndu-mi s i 
cumva biografia. I n clasa a IX-a, aveam re-
zultate bune s i la matematica , s i la fizica , î nsa  
î n momentul î n care s-a pus problema sa  aleg 
î ntre sect iunea umana  s i cea reala , a 
intervenit o î nta mplare. Am fa cut limba s i 
literatura roma na  cu un profesor celebru pe 
atunci, Costin Meris ca . Era cunoscut prin 
severitate, autoritate s i cunos tint e. Fusese 
studentul lui George Ca linescu s i era foarte 
inteligent. Nu se auzise pe atunci de o nota 
mai mare de 8 î n teza  la profesorul Costin 
Meris ca . Ca nd am dat prima teza  din clasa a 
IX-a, aveam emot ii. Profesorul era o legenda  s i 
noi eram nis te ra t us te ra ta cite prin clasa , care 
î ncercau sa  î s i ga seasca  locul. Ne-a dat sa  
interpreta m o poezie din Bacovia, un text la 
prima vedere. Am dat teza s i am comentat as a 
cum am putut eu, dupa  care au venit î n mod 
firesc lucra rile s i corectarea lor. Tezele, el le 
prezenta descresca tor, ca nd am va zut ca  nici 
la cea mai mica  nota  nu ma  î ncadrez mi-am 
zis ca  e jale. I nsa  el a spus ca  este s i un 10, 
acela eram eu s i bineî nt eles ca  m-a transpus 
î n alta  lume. M-a adus la cenaclu, la revista 
liceului, iar aceasta  î nta mplare mi-a schimbat 
mie perspectivele. 

I.A.: Ce sfaturi aţi da acum tinerilor liceeni, 
dat fiind faptul că aţi trecut prin această 
experienţă, deși timpurile s-au mai schimbat? 

V.T.: Sa  aiba  grija  ce aleg, de ceea ce le 
place, de spiritul lor mai mult deca t de 
carcasa . Sa  nu se lase prada  unor tentat ii care 

trec, dar din pa cate dureaza  mai mult timp s i 
nu au deca t de pierdut. Sa  se aventureze î n 
lumea ca rt ilor, î n lumea fict iunii, pentru ca  
acolo e frumos. Sa  î nvet e sa  î ndra geasca  
poves tile s i sa  aiba  î ncredere s i î n celelalte 
generat ii pentru ca  î n realitate nu este s i nu va 
fi o pra pastie î ntre ele. Ea este artificiala , iar 
daca  ar î nt elege s i ei lucrul acesta, tare bine ar 
fi. 

I.A.: Care au fost cărţile/autorii care v-au 
plăcut în mod deosebit în liceu ? 

V.T.: Eu am fost un cititor omnivor. Nu m-
am na scut cu o biblioteca , din nefericire, astfel 
î nca t a trebuit eu sa  ma  orientez î n timp. Sa  
pun put ina  ordine î n lecturi, dar asta a fost 
mult mai ta rziu. Pa na  atunci, am citit cam ce 
mi-a picat î n ma na . Am citit s i Dostoievski s i 
Jules Verne, am citit s i Ion Creanga , s i Victor 
Hugo. A fost un fel de lectura  amestecata , dar 
au fost ca teva ca rt i. De pilda , î n liceu, 
profesorul Meris ca  mi-a pus î n ma na  o carte 
de versuri a lui Constantin Negaru, care m-a 
descumpa nit. Atunci am va zut, spre deosebire 
de ca rt ile pe care le-am citit, ca ta  zgura  mai 
era î n ceea ce scriam eu, pentru ca  s i asta este 
foarte important, sa  s tii la un moment dat sa  
faci cura t enie. I nta lnirea cu Eminescu m-a 
marcat, de asemenea, cu Lucian Blaga s i 
S tefan Augustin Doinas , iar î n proza  nu mai 
vorbesc, alte valuri s i valuri. 

I.A.: Poate o carte să schimbe viaţa unui 
om? 

V.T.: Sigur ca  poate, pentru ca  la un 
moment dat te poate pune fat a  î n fat a  cu tine 
î nsut i. Se poate ca tu sa  nu te fi privit atent î n 
oglinda  s i sa  nu vezi ce este î na untru, î n 
spatele imaginii tale. O carte poate fi mai 
fidela  s i poate sa  reflecte interiorul ta u s i 
atunci te pot i schimba, pot i vedea cum es ti î n 
realitate sau pot i vedea ca  se poate ga ndi 
altfel, ca  felul ta u de a privi ceea ce este î n jur 
se poate schimba sau este altul, ca  tu ai vorbit 
o alta  limba  pa na  atunci s i nu limba ta. Sunt
ca rt i fundamentale, cum ar fi o carte de 
Dostoievski care te poate î ntoarce pe dos, te 
poate duce î ntr-o lume neba nuita  pa na  atunci. 



Ianissa Alexa, clasa a XII-a 

Adela Greceanu ia cu asalt arena 
literaturii, as terna nd cu ma iestrie s i 
sinceritate toate sentimentele laolalta  ca sa  le 
poata  î mpa rt i cu cititorii sa i. De aceasta  data  a 
ales Colegiul Nat ional Emil Racoviţă din Ias i, 
la data de 5 octombrie pentru a povesti fa ra  
perdea s i fa ra  prejudeca t i despre pa rerile 
personale s i despre literatura . As adar, 
ra sfoind cartea Mireasa cu șosete roșii, i-am 
adresat scriitoarei o mult ime de î ntreba ri. 

Ianissa Alexa: Cum aţi prezenta în câteva 
cuvinte mesajul romanului dvs. Mireasa cu 
s osete ros ii? 

Adela Greceanu: Ca nd scriam primele 
ra nduri din Mireasa cu șosete roșii, nici nu 
s tiam ca  scriu o carte. Publicasem pa na  atunci 
nis te volume de poezie, numai ca  „poeziile” 
mele au forma  de scurte, foarte scurte 
povestiri s i au personaje ca rora li se î nta mpla  
lucruri, ca-n proza . S i-ntr-o buna  zi m-am 
apucat sa  scriu despre cinci femei care se 
î nta lnesc sa -i î mpleteasca  pa rul uneia dintre 
ele, care urma sa  se ma rite î n ziua urma toare. 
Le-am la sat pe femeile astea sa  vorbeasca  
fiecare pe tonul ei, pe limba ei. Fa ra  sa  
intervin. î mi pla cea cum li se î mpleteau vocile, 
cum î s i spunea fiecare povestea, cum unele 

aveau umor, altele vorbeau î n dodii, m-am s i 
distrat scriind partea asta din carte. Abia 
dupa  ca teva zeci de pagini mi-am zis ca  s-ar 
putea sa  iasa  un roman. S i a ies it. Numai ca  nu 
un roman cu introducere, intriga , 
desfa s urarea act iunii, punct culminant s i 
deznoda ma nt. A ies it o carte cu multe poves ti, 
cu cinci voci plus î nca  una, o carte î mbibata  de 
poezie s i cu o structura  cam bizara , ce-i drept, 
care seama na  cu banda lui Mobius. O s tit i? 
Luat i o fa s ie de ha rtie, ra sucit i-o o data  s i apoi 
lipit i-i capetele. Acum luat i un creion s i trasat i 
o linie de-a lungul fa s iei de ha rtie pa na  ca nd...
ajunget i î n punctul de unde at i plecat, fa ra  sa  
ridicat i creionul de pe ha rtie. Cele doua  fet e 
sunt, de fapt, una s i aceeas i suprafat a . As a e s i 
Mireasa cu șosete roșii. Partea a doua, „fat a” a 
doua, e scrisa  pe o singura  voce, de fapt pe un 
fel de ta cere care ra spunde ga la giei din prima 
parte. (Da, cu cuvintele pot i construi orice, 
chiar s i ta cerea.) S i exista  un moment î n carte 
ca nd textul se ra suces te, astfel ca  cele doua  
pa rt i ale sale devin o singura  poveste, o 
singura  realitate. Cam asta pot sa  spun despre 
romanul meu. Ca t prives te mesajul, mi-am 
amintit ce mi-a spus î ntr-un interviu 
scriitoarea Ianthe Brautigan, fiica scriitorului 
american Richard Brautigan: „Citea la 
Stanford University s i un ta na r foarte istet  a 
venit la el s i i-a spus: «Domnule Brautigan, 
domnule Brautigan ce semnificat ie are 
poemul acesta?» S i tata a oftat s i a zis: «E doar 
un poem. Ata ta tot.»” As a zic s i eu: e doar un 
roman, ata ta tot. N-am citit niciodata  de 
buna voie o carte pentru „mesajul” ei, n-am 
ca utat niciodata  î ntr-o carte „ce-a vrut sa  
spuna  autorul” s i n-am scris niciodata  cu 
ga ndul de a transmite omenirii un mesaj. 
Citesc s i scriu ca sa  ma  î nta lnesc cu mine s i ca 
sa  va d cum se descurca  alt ii cu ei î ns is i. S i 
sunt abia la î nceput. Dar e pasionant. 

I.A.: Credeţi în teoria prezentului, a celor ce 
spun că trebuie să ne eliberăm de trecut ca să 
fim fericiţi? 



A. G.: Ma  feresc pe ca t posibil sa  iau de-a 
gata fraze rumegate de alt ii, î ncerc sa (-mi) 
pun propriile î ntreba ri s i sa  ga ndesc cu 
mintea mea. „Teoria strica  omenia”, zicea 
Gellu Naum, un autor pe care î l iubesc. I mi 
place verdictul a sta al lui, des i poate nici el nu 
are dreptate pa na  la capa t. Poate ca  unele 
teorii ajuta  „omenia”. Cu sigurant a  nu teoria 
care spune ca  daca  ne elibera m de trecut, o sa  
fim fericit i. Ca s i cum trecutul ar fi un sac de 
gunoi pe care î l putem arunca la cos . Cum sa  
fii fericit daca  „te-ai eliberat” de amintirea 
celor mai bune momente pe care le-ai tra it? 
Cum sa  fii fericit ca nd nu mai s tii nimic despre 
tine, nici bune, nici rele? Recunosc, nu ma  
pricep la fericire, dar pot sa  bag ma na-n foc ca  
daca  te eliberezi de trecut n-ai fa cut nicio 
scofala . S i nici nu e posibil, de fapt, sa  te 
„eliberezi” de trecut, deca t daca  suferi de vreo 
boala . Suntem fa cut i din tot ce-am tra it, fie ca  
ne amintim, fie ca  nu vrem sa  ne amintim 
unele momente din viat a noastra . 

I.A.: Consideraţi că scriitorul este o altă 
persoană în spatele cărţii? 

A. G.: Habar n-am ce este scriitorul as a, î n 
general. Cred ca  nu-i e de folos nima nui sa  
generaliza m: „scriitorul este”, „scriitorul nu 
este”, „scriitorul face s i drege” sau „scriitorul 
nu face s i nu drege”. Cu sigurant a , î nsa , 
scriitorul e, s i el, om. S i, ca orice om, are de 
rezolvat diverse treburi zilnice, care-i ocupa  
mult timp, uneori mult mai mult deca t scrisul. 
S i, ca orice om, are î ndoielile lui, bucuriile lui, 
necazurile s i fra ma nta rile lui, momentele lui 
de linis te. Momentele ca nd ia decizii 
importante. Momentele ca nd se ra zga ndes te. 
Ca nd ezita  s i ca nd merge pa na -n pa nzele albe. 
E acelas i î n toate momentele? Ba rbatul care a 
fost za rit î ntr-o zi la cumpa ra turi, î ntr-un 
magazin american, este acelas i cu cel care a 
scris „cred ca  as  da tot ce am pe lume ca sa  te 
va d scriind ceva, orice, o povestire, un poem, 
un copac, care sa  fie sincer s i cu adeva rat 
dupa  inima ta”. Cel care a scris asta se 
numes te J.D. Salinger, a publicat vreo trei 
ca rt i, cu un succes fulminant, dupa  care s-a 
retras. N-a mai publicat nimic zeci de ani, 
toata  viat a lui. N-a dat interviuri, nu s-a ara tat 
î n lumea literara , nu se s tie daca  a mai scris 

ceva. Este el o alta  persoana  î n spatele ca rt ilor 
sale? Conteaza  asta? Sau tot ce conteaza  sunt 
descoperirile pe care le facem ca nd î i citim 
ca rt ile, descoperiri despre noi î ns ine? 

I.A.: Cum vede scriitoarea Adela Greceanu 
ora de literatură în secolul al XXI-lea? 

A. G.: Ar fi grozav daca  la ora de literatura  
elevii s i profesorii ar citi î mpreuna  s i ar 
povesti despre ca rt i care î i intereseaza , ca rt i 
pe care le-au descoperit s i despre care vor sa  
vorbeasca , as a cum vorbes ti despre nis te 
prieteni sau despre un videoclip sau despre 
nu s tiu ce faze dintr-un film. 

I.A.: Care a fost cea mai mare provocare în 
cariera dvs. de jurnalist? Ce sfaturi le-aţi oferi 
tinerilor care se îndreaptă spre această 
profesie? 

A. G.: Cred ca  cel mai greu a fost sa  î nva t  sa  
vorbesc radiofonic. N-am crezut ca  voi reus i. 
Nu s tiu daca  am reus it cu adeva rat. Cei care 
vor sa  faca  presa , ar trebui sa  fie oameni 
foarte curios i. De aici î ncepe totul. 

I.A.: În opinia dvs., cum influenţează mass-
media viziunea adolescentului? 

A.G.: Mass media î nseamna  s i televiziune 
de divertisment, s i televiziune de s tiri, s i 
radiouri comerciale, s i presa  culturala , s i 
cotidiane, s i presa  stra ina , s i presa  alternativa  
la presa mainstream, adica  platforme sau 
publicat ii ca „Deca t o Revista ”, „teleleu.eu”, 
„Casa Jurnalistului”, „Recorder”. Oferta e 
bogata . I n plus, la toate astea se adauga  
informat ia enorma  care circula  î n deplina  
libertate, fie ca  e adeva rata , fie ca  e falsa  (fake 
news) pe ret elele de socializare. Paradoxal, 
acum, ca nd avem mai mult deca t î n orice alta  
epoca  acces la informat ie, suntem s i mai us or 
de manipulat, de pa ca lit. Ce putem face? Sa  nu 
ne gra bim sa  credem orice enormitate, sa  
verifica m, sa  cerem demonstrat ii bine 
argumentate. 

I.A.: Ce îi lipsește societăţii în care trăim? Ce 
schimbare aţi aduce literaturii contemporane? 

A. G.: O sa  î ncep cu partea optimista : î n 
Roma nia cred ca  tra im, din 1989 î ncoace, î n 
cea mai buna  societate de pa na  acum. De 
atunci s i numai de atunci î n Roma nia tra im î n 



democrat ie, care, cred eu, e cea mai buna  
forma  de organizare sociala  de ca nd exista  
omenirea. Pentru ca  se stra duies te sa  ne 
asigure s anse egale – la educat ie, la sa na tate, 
la ga sirea unui loc de munca  –, libertatea de a 
ne duce viat a unde vrem s i cum vrem, ata ta 
timp ca t nu-i ra nim pe ceilalt i, libertatea de 
exprimare, ata ta timp ca t nu vrem sa  
î ngra dim libertatea altora, s i un nivel de trai 
bun ca t mai multora dintre noi. Poate 
cunoas tet i oameni care-l regreta  pe 
Ceaus escu. Poate at i auzit ca  î n comunism era 
mai bine. Nu, nu era mai bine. Nu e bine ca nd 
la alimentara (nu existau atunci supermarket-
uri) ga ses ti doar conserve de pes te s i cutii cu 
crevet i vietnamezi – un fel de chips-uri, s tiu, 
va  plac chips-urile, s i mie î mi plac, dar n-at i 
putea ma nca doar chips-uri zile, sa pta ma ni, 
luni de zile. Nu e bine ca nd iarna nu ai ca ldura  
î n casa  – nu existau centrale de apartament, ci 
numai centrale comune. Nu e bine ca  pot i face 
î nchisoare daca  te revolt i î mpotriva regimului. 
Nu e bine ca nd, dupa  ce ai terminat o 
facultate, es ti repartizat î n localitatea î n care 
vrea Partidul unic sa  te repartizeze, nu unde 
ai vrea tu sa  lucrezi. Nu e bine ca  nu pot i 
ca la tori î n afara t a rii, deca t, eventual, î n t a rile 
comuniste din jur. Nu e bine ca  n-ai voie sa  
spui bancuri cu Ceaus escu s i cu Partidul. Nu e 
bine ca  ai doar doua  ore de program la 
televizor pe zi, s i î n alea e vorba tot despre 
Partid, Ceaus escu s i realiza rile lor. Nicio 
dictatura  nu e buna . As a ca , des i mai e mult 
loc de mai bine, repet, acum e mult mai bine 
deca t î nainte de 1989, î n Roma nia. Ce ne 
lipses te? Lista e foarte lunga . I n primul ra nd 
ne lipses te solut ia prin care tot i copiii sa  aiba  
cu adeva rat s anse egale la educat ie de calitate. 
S tit i ca  42% dintre cei care termina  liceul sunt 
analfabet i funct ional? Adica  s tiu sa  citeasca , 
dar nu î nt eleg ce citesc. Tot î n primul ra nd 
societa t ii noastre î i lipsesc ca teva spitale, î i 
lipses te un sistem de sa na tate care sa -i faca  
pe medici sa  vrea sa  ra ma na  î n t ara , î i lipsesc 
strategii care sa  va  faca  pe voi, cei care suntet i 

aproape de terminarea liceului, sa  vret i sa  
studiat i mai departe î n t ara  s i sa  va  luat i apoi 
aici un job. î i lipsesc strategii pentru cei 
sa raci, care nu sunt put ini s i care nu au cum 
sa  iasa  singuri din sa ra cie. 

Ca t prives te literatura, arta î n general, aici 
e domeniul deplinei liberta t i s i as a trebuie sa  
ra ma na . Nu pot i dicta cum sa  fie literatura 
contemporana . Au î ncercat mai demult unii sa  
impuna  cum sa  fie s i cum sa  nu fie literatura, 
ce e voie s i ce nu e voie sa  scrii s i ce nu s-a 
î ncadrat î n regulile lor, n-a fost publicat. Dar 
asta se cheama  cenzura . Sigur, pot i critica s i e 
bine sa  critici cu argumente, daca  nu-t i place 
o carte sau alta. Dar literatura trebuie sa  fie
libera  s i tu, ca scriitor, sa  scrii cum pot i tu mai 
bine, vorba lui Salinger, adica  a personajului 
sa u, ceva „care sa  fie sincer s i cu adeva rat 
dupa  inima ta”. 

I.A.: Sunteţi de acord cu vorbele lui Thomas 
Jefferson, potrivit cărora „E mai bine să nu ai 
idei deloc decât să ai idei proaste. Mai bine să 
nu crezi în nimic decât să crezi în ceva greșit?” 

A. G.: Nu cred ca  exista  cineva care sa  nu 
aiba  idei deloc, niciodata . Nu cred ca  exista  
cineva care sa  nu creada  î n nimic. Bune, 
proaste, cu tot ii avem idei de ca nd lumea. 
Bune, rele, cu tot ii avem credint e s i vom avea 
ca t va fi lumea. 

I.A.: Dacă aţi avea ocazia să luaţi cina cu un 
scriitor clasic, care ar fi acela? 

A. G.: Cu Virginia Woolf, des i ea t ine de 
perioada literaturii moderne, dar sa  admitem 
ca  scriitorii acestei perioade s-au clasicizat. 

I.A.: Sunteţi de părere că scrisul este un act 
introvertit sau extrovertit? 

G.: S i, s i. Ca t timp scrii la o carte, sapi î n 
tine, î n lumea din jur sau de la distant a . Es ti, 
î n orice caz, tu cu tine. Ca nd cartea apare, tot 
ce ai lucrat tu acolo, î n singura tate deplina , 
devine al tuturor cititorilor ta i, ca rora te 
livrezi de buna  voie. 



Gabriela Bîncă 
Andrei Bîncă 

I n an centenar, mai mult poate ca alta data , 
ne ga ndim ca  trebuie sa  cunoas tem foarte 
bine trecutul, sa  gestiona m, corect s i temeinic, 
prezentul s i, î ndeosebi, sa  anticipa m sincer s i 
obiectiv viitorul nostru s i, mai ales, al copiilor 
nos tri. 

Misiunea muzeului, î n prezent, este aceea 
de a cerceta, interpreta s i celebra trecutul 
î ntr-un context al prezentului s i viitorului, de 
a fi util comunita t ii prin informat iile oferite. 

De aceea considera m necesar ca vocea 
personalita t ilor care ne sprijina  î n aceasta  
direct ie sa  nu fie î nchisa  î ntr-o institut ie, ci sa  
fie auzita  tot mai mult s i prin mijloace ca t mai 
diversificate. 

Va  ruga m, as adar, Doamna  Simona 
Ionescu, sa  ra spundet i la ca teva î ntreba ri de 
interes pentru elevii nos tri, dar s i pentru 
î ntreaga comunitate. Simona Ionescu este 
directorul Muzeului de Istorie din Ruginoasa. 

De cât timp sunteţi directorul Muzeului de 
Istorie „Alexandru Ioan Cuza” din Ruginoasa? 

Din anul 1999, luna august. Anul acesta se 
î mplinesc 20 de ani. 

Fiecare muzeu are o istorie personală, o 
poveste de împărtășit. Care este povestea 
Muzeului de Istorie de la Ruginoasa? 

Palatul, care asta zi ada postes te Muzeul 
Memorial „Alexandru Ioan Cuza”, a fost 
construit î n primul deceniu al secolului al XIX-
lea de vistiernicul Sa ndulache Sturdza, care a 

comandat arhitectului vienez Johan Freiwald 
ridicarea unei luxoase res edint e, î n stil 
neoclasic, pe locul vechii case boieres ti a 
stra mos ilor sa i. Tot Sturdzes tii au construit, î n 
apropierea palatului, biserica, ava nd la intrare 
coloane cu capiteluri ionice - ce servea de 
capela  a curt ii s i zidul de incinta  cu bastioane 
î n stil gotic. I n anul 1847, logofa tul Costache 
Sturdza, preface casa de la Ruginoasa dupa  
arhitectura stilului „gotic”, angaja nd pentru 
aceasta pe arhitectul Johan Brandel. Potrivit 
cu moda apuseana , a fost amenajat un parc 
frumos, cu alei largi s i vegetat ie exotica , de 
ca tre gra dinarul neamt , Mehler. Asema narea 
frapanta  cu Palatul de la Micla us eni, judet ul 
Ias i, nu este î nta mpla toare, acesta fiind 
construit de o alta  ramura  a familiei Sturdza. 

I n anul 1862 mos ia a fost cumpa rata  de 
Alexandru Ioan Cuza, cu pret ul de 52011 
galbeni s i amenajata  ca res edint a  de vara . 

I ntre anii 1890 s i 1900, proprietatea 
Palatului s i mos ia Ruginoasa revin Mariei 
Moruzi (va duva print ului Alexandru Cuza), 
care a tra it o poveste de dragoste cu Ionel 
Bra tianu, da nd nas tere marelui istoric 
Gheorghe Bra tianu, care a copila rit la 
Ruginoasa. 

Dupa  1900, res edint a de la Ruginoasa, 
conform clauzelor testamentare ale  
Domnitorului, a trecut î n proprietatea 
Epitropiei Spitalului „Caritatea” din Ias i, 
funct iona nd aici Spitalul de copii „Cuza Voda ”, 
iar dupa  anul 1936 a fost concesionat Regiei 
C.F.R, care a organizat î n cla dire un Sanatoriu 
T.B.C. 

Distrugerile din timpul celui de-al doilea 
ra zboi mondial (1944) a afectat grav 
ansamblul arhitectonic de la Ruginoasa. Dupa  
doua  decenii de paragina , Palatul a cunoscut o 
restaurare (1969- 1979), fiind deschis 
publicului Muzeul Memorial „Alexandru Ioan 
Cuza” î n anul 1982. 

Un nou proces de restaurare – reamena-
jare a avut loc î n perioada 2008-2013. 



Ce aţi schimbat, de când sunteţi 
director/muzeograf, la muzeu? 

Cel mai important lucru care mi s-a 
î nta mplat de ca nd slujesc î n acest palat este 
faptul ca  am avut onoarea sa  tra iesc acei ani 
ca nd s-a putut realiza restaurarea s i 
reamenajarea muzeala  din 2008-2013, sa  
î ntocmesc noua tematica  a muzeului. Practic, 
pentru mine nu e un proiect, ci e un „nou 
copil”. Schimbarea a venit din munca unei 
echipe frumoase de muzeografi, conservatori, 
restauratori. 

Reușiţi să atrageţi la muzeu vizitatori 
tineri, dat fiind faptul că trăim în secolul 
tehnologiei și al vitezei? 

Da, reus im sa  atragem tineretul prin 
diferite proiecte educat ionale, proiecte 
privind pedagogia muzeala  iar î n zilele mai 
importante, precum: Ziua Internat ionala  a 
Muzeelor, Noaptea Muzeelor sau zilele 
dedicate realiza rii Unirii de la 24 ian. avem 
voluntari din ra ndurile tineretului. 

Care sunt cele mai valoroase exponate ale 
muzeului din Ruginoasa? A fost o provocare să 
găsiţi toate informaţiile și documentele 
necesare? 

Toate piesele î mi sunt dragi s i pret ioase, 
dar avem î ntr-adeva r piese ce dateaza  de la 
1863-1864, piese de mobilier din comanda 
speciala  fa cuta  de Doamna Elena la Paris. 

Pleca nd de la documente certe, ce prezinta  
Reamenajarea spat iului expozit ional, 
documente originale, printre care amintim: 
«Commande de son Altesse, la Princesse 
Alexandre Couza, Pour etre expedice a sa 
Residence de Roujinossa pres Tzutzora sur le 
Pruth, par Galatz», document aflat la 
Biblioteca Academiei s i care este format din 
12 file mari, cuprinza nd descrierea 
ama nunt ita  a fieca rei piese din mobilierul 
comandat, î nsot ita  de schit e pe calc s i de 
es antioane din stofa  pentru draperiile unora 
dintre î nca peri, s i un manuscris î n limba 
franceza  din colect ia Muzeului Unirii din Ias i, 
intitulat: «Inventaire de tous les meubles et 
autres objets et trouvant dans le palais 
Ruodzinoassa», documentul î nsuma nd 36 de 
file, a apart inut Elenei Cuza, din dorint a ca reia 
s-a s i scris. Documentul a fost datat î n 

perioada imediat urma toare anului 1864, 
data  la care palatul este deja mobilat s i efectiv 
locuit de familia domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza. 

Elementele de mobilier s i stofe din 
interioarele palatului, s i fa ca nd analogii cu 
exemple similare din perioada  pentru partea 
lipsita  de documentare, fiind vorba î n special 
de tratarea peret ilor s i a tavanelor, 
amenajarea actuala  î s i propune sa  
reconstituie ca t mai fidel res edint a 
Domnitorului Al.I. Cuza. 

I n baza documentelor originale, 
enumerate mai sus, s i a schit elor din 
cont inutul acestora au fost reconstituite un 
numa r mare de obiecte de mobilier: galerii 
din lemn sculptat (din esent e de nuc sau 
stejar, funct ie de destinat ia init iala ), biblioteca  
î n stil gotic din lemn sculptat, cuier din lemn, 
lambriu s i ancadramente din lemn sculptat 
pentru holul de intrare, console cu oglinda î n 
stil Ludovic, cufa r de ca la torie, scaune pentru 
salonul de recept ie. Toate aceste obiecte 
reconstituite au fost plasate î n î nca perile 
muzeului conform aceloras i indicat ii – din 
documentele originale ale vremii. Peret ii s i 
tavanele au fost decorate cu elemente de 
stucatura  s i pictura  realizata  manual, cu 
elemente specifice perioadei. Totodata , s-au 
restaurat s i retapit at, conform indicat iilor din 
documentele originale, un numa r mare de 
obiecte de patrimoniu prezente î n vechea 
expozit ie. 

Ce am învăţat noi toţi din exemplul 
înaintașilor, care sunt foloasele culturale, 
spirituale și duhovnicești pe care le-am deprins 
noi? S-au păstrat ele, undeva, cu adevărat? 

Prin apa rarea/cultivarea valorilor, 
principiilor s i tradit iilor acestui popor, 
bimilenar, apostolic s i voievodal, prin 
pret uirea, cu recunos tint a  sincera , a tuturor 
semenilor/conat ionalilor nos tri, care, prin 
toate act iunile lor au contribuit la afirmarea 
t a rii noastre î n panoplia tuturor celorlalte 
state europene, vom duce mai departe 
sacrificiul lor de neam s i t ara , î nva t a nd de la 
ei ca  î n primul ra nd trebuie sa  fim unit i, sa  
iubim valorile neamului s i cultura. Pentru ca , 
as a cum spunea Emanuel Kant, „Un popor 



fa ra  cultura  este un popor us or de manipulat”. 
Dumnezeu a înzestrat acest neam cu multe 

calităţi, dar și cu câteva chemări sau misiuni. 
Avem misiunea de a contribui la bunul mers al 
acestui popor, avem obligaţia de a apăra și de 
a sluji această ţară. Cum credeţi că putem face 
mai bine acest lucru în contextul actual? 

Dumnezeu a î nzestrat, de fapt, acest neam 
s i popor cu multe calita t i, dar s i cu chema ri 
sau misiuni. I n acest fel, buna oara , remarc 
faptul ca , dincolo de o Roma nie furata , 
ciuntita , ciopa rt ita , mint ita , speculata , tra data , 
pra data , va nduta  s i cumpa rata , dezbinata  s i 
externalizata , avem s i o Roma nie profunda , 
sincera , onesta , discreta , dar concreta , 
modesta , dar inteligenta , eleganta  s i corecta , 
harnica  s i darnica , generoasa  s i ospitaliera , 
misionara  s i apostolica  s i cres tina . Da, 
depinde de noi, de fiecare î n parte s i de tot i 
laolalta , î n mod colectiv s i solidar, cum trata m 
aceasta  t ara , cum aborda m acest popor s i cum 
cinstim sau pret uim acest neam. 

Elementele de mobilier s i stofe din 
interioarele palatului, s i fa ca nd analogii cu 
exemple similare din perioada  pentru partea 
lipsita  de documentare, fiind vorba î n special 
de tratarea peret ilor s i a tavanelor, 
amenajarea actuala  î s i propune sa  
reconstituie ca t mai fidel res edint a 
Domnitorului Al.I. Cuza. 

I n baza documentelor originale, 
enumerate mai sus, s i a schit elor din 
cont inutul acestora au fost reconstituite un 
numa r mare de obiecte de mobilier: galerii 
din lemn sculptat (din esent e de nuc sau 
stejar, funct ie de destinat ia init iala ), biblioteca  
î n stil gotic din lemn sculptat, cuier din lemn, 
lambriu s i ancadramente din lemn sculptat 
pentru holul de intrare, console cu oglinda î n 
stil Ludovic, cufa r de ca la torie, scaune pentru 
salonul de recept ie. Toate aceste obiecte 
reconstituite au fost plasate î n î nca perile 
muzeului conform aceloras i indicat ii – din 
documentele originale ale vremii. Peret ii s i 
tavanele au fost decorate cu elemente de 
stucatura  s i pictura  realizata  manual, cu 
elemente specifice perioadei. Totodata , s-au 
restaurat s i retapit at, conform indicat iilor din 
documentele originale, un numa r mare de 

obiecte de patrimoniu prezente î n vechea 
expozit ie. 

Credeţi că acest an – centenar ar putea 
genera un nou și bun început care să asigure, 
apoi, o continuitate, o permanenţă trainică, 
solidă și stabilă? Cum vă imaginaţi România 
peste încă o sută de ani? 

I mi doresc, cred, ca orice roma n, sa  putem 
tra i î ntr-o Roma nie unita , linis tita , unde 
valorile ei nu se contopesc cu non-valorile 
altor t a ri. Suntem generat ia privilegiata  ca  am 
tra it acest Centenar. Nu s tiu cum va ara ta 
Roma nia peste î nca  100 de ani, dar mi-as  dori 
sa  la sa m mos tenire Roma niei din 2118 ideile, 
ga ndurile, visele s i sperant ele noastre de 
acum pentru urma torii 100 de ani. 

Ca specialist bine-cunoscător al istoriei 
locale, ne puteţi spune de ce anume ar avea 
nevoie zona și încă nu s-a realizat? Cum credeţi 
că se va dezvolta zona noastră, în anii 
următori, atât cultural cât și administrativ? 

Ruginoasa este o zona  plina  de istorie s i 
tradit ii culturale. Ruginoasa apare î n 
documente la sfa rs itul secolului al XVI-lea. 
Cele mai vechi documente despre Ruginoasa 
dateaza  din 21 februarie 1596 s i 10 martie 
1598, de pe vremea domniei lui Ieremia Voda  
Moghila , î n cancelaria Sucevei. Din secolul al 
XVII-lea, mai bine de doua zeci de documente 
vorbesc despre Ruginoasa. Asta zi, Ruginoasa 
este una din cele mai mari s i mai frumoase 
comune din judet ul Ias i. Ruginoasa e acum 
î mpresurata  de o î ntinsa  s i ma ndra  as ezare, 
cu o istorie pitoreasca , bogata  î n fapte 
memorabile, care î ndeamna  ca la torul la 
popas s i meditat ie. I nsa  poate neajunsul, sa  
zic as a, al acestui loc este nereus irea pa na  
acum a restaura rii s i reamenaja rii vechiului 
Han Domnesc, î nca rcat s i el de o istorie a 
locului foarte importanta . Marele Han din 
inima satului are o vechime de ca teva sute de 
ani, fiind construit cu mult î naintea palatului. 
Aici fa ceau drumet ii popas de noapte. 
Ra dvanele, pos talioanele s i ca rut ele umpleau 
toloaca din fat a . Noaptea, ca la torii se 
stra ngeau î n jurul meselor, î ncepa nd sa  curga , 
la un pahar cu vin de Cotnari, poves tile s i 
povestirile populare. Aici se zice ca  ar fi 
apa rut s i ta na rul de Veres ti care a fugit cu 



preafrumoasa sot ie a boierului Bals , din 
Dumbra veni, la care era î n slujba , s i tata l lui 
Eminescu. Se istorises te ca  ta na rul Mihai 
Eminescu, impresionat de romantica poveste 
de dragoste, ar fi venit la Ruginoasa pe urmele 
tinerilor î ndra gostit i s i la han ar fi scris 
vestitul poem Fa t-Frumos din tei... Tot la 
Ruginoasa, la han, ar fi sosit s i Bardul de la 
Mirces ti - Vasile Alecsandri, scriindu-s i 
cunoscuta Dridi. Au mai poposit, î n timp, 
multe personalita t i ale vremii, ca sa  
chibzuiasca  ca ile de î nfa ptuire ale actului 
„Unirii”. I n cercul î nalt al clanului se adunau 
criticul Ibra ileanu, ala turi de Constantin Stere, 
Carp, Botez, Pa tra s canu, Topa rceanu. Aici s-au 
oprit M. Sadoveanu, Ion Creanga , N. Iorga, A.D. 
Xenopol, P. Andrei, P. Poni, D, Gusti, T. Arghezi. 
Multe din povestirile despre Cuza-Voda  î s i au 
fundalul î n î nca perile primitoare ale hanului 
sau ale palatului. Se spune ca  domnitorul, 
deghizat, avea pla cerea de a merge la han, 
pentru a afla despre necazurile poporului, 
pentru a-l prinde pe hangiu cu „ocaua mica ”. 

Care este rolul muzeului într-o comunitate 
sau societate? 

„Muzeele, cea mai desa va rs ita  expresie a 
culturii unei t a ri”, spunea Al. Tzigara–
Samurcas ! Muzeul este o institut ie î n interesul 
societa t ii, care achizit ioneaza , conserva , 
comunica  s i î ndeosebi expune, î n vederea 
studierii s i delecta rii, ma rturiile materiale ale 
evolut iei naturii s i omului. 

Muzeul bine fa cut este acela î n care 
obiectele unor timpuri trecute s i diferitelor 
generat ii se rega sesc î ntr-o atare lega tura  
logica , ce decurge din interpreta ri, care 
elibereaza  î n mod convinga tor istoria. 

Muzeele sunt, concomitent, obiect s i 

subiect ale realita t ii istorice, o parte a 
cons tiint ei duratei. Ele comprima  trecutul, 
respectiv timpul fizic al generat iilor, oferind 
motive temeinice de reflect ie asupra 
viitorului din perspectiva experient elor 
trecute. 

Ocrotirea bunurilor culturale a devenit î n 
ultimele decenii o problema  care preocupa  tot 
mai sta ruitor o sfera  tot mai larga  de 
specialis ti, institut ii, ceea ce reprezinta  
reflexul î nt elegerii valorii s i semnificat iei pe 
care aceste bunuri le prezinta . 

Palatul de la Ruginoasa este un punct 
turistic important s i foarte vizitat, nu numai 
prin ceea ce a î nsemnat ca ndva familia Cuza, 
ca t s i pentru ceea ce î nseamna  asta zi pentru 
noi: un pios loc de pelerinaj, luminat de 
amintirea celui care a fost Alexandru Ioan 
Cuza, simbol viu al Unirii din 1859. Orice 
comunitate î s i croies te drumul raporta ndu-se 
la trecut, cu repere sigure, cu valori 
incontestabile. 

La mult i ani, Roma nia! La mult i ani, 
roma ni! 

Vă mulţumim, doamna director, pentru 
cuvintele și informaţiile dvs. foarte interesante, 
dar, cu precădere, fiindcă ne-aţi învăţat că 
unirea și unitatea noastră nu trebuie să 
constituie doar o referinţă simbolică, istorică și 
omagială, ci să ajungă a fi un proiect, un 
deziderat continuu, căci numai astfel vom 
rezista. 

Ne dorim să trăiască România anului 
centenar prin noi cât mai mulţi și 
binecuvântaţi ani! 



Ana Adriana Mihăilă, clasa a VI-a 

I n cadrul proiectului „People on the move”, 
am fost î n Italia, î n perioada 10-15 ianuarie 
2019, coordonat i de doamna profesoara  
Maria Achit enei s i de domnul director al 
colegiului nostru, profesor Gheorghe 
Gheorghit a  Vornicu. Elevii Colegiului Nat ional 
de Arta  Octav Băncilă din las i, Ana Diaconu, 
Violeta Kalypso Wavre, Elena Teodora 
Halapciuc, Raluca Ioana Tunza, Delia 
Bes leaga , Ion Radu Mihnea, Iustin Maximilian 
Husaru, Maria Yolanda Trifan, David Stifii s i 
Ana Adriana Miha ila , au avut oportunitatea de 
a participa la activita t ile organizate de la 
Scuola dell Infanzia, Prima ria e Secondaria di 
I grado VIA Marconi din localitatea Torrenova 
din Sicilia. 

Scopul proiectului este de a face schimb de 
experient a  cultural-artistica . Am participat la 
orele de curs ale elevilor sicilieni, am locuit s i 
am ma ncat î mpreuna , observa nd obiceiurile 
s i modul lor de viat a . 

Copiii din Torrenova ne-au primit cald, cu 
za mbetul pe buze. Fiecare elev t inea î n ma ini 
ca te o foaie cu o litera , care, aliniate, formau 
urarea de „Bun venit!” s i „Welcome!”. A fost o 
surpriza  pla cuta  ca nd i-am auzit rostind î n 
roma nes te „Bun venit!”. 

La s tirile locale ale oras ului au fost 
difuzate momente ale î nta lnirii noastre, 
inclusiv intonarea imnurilor Roma niei s i 
Italiei, ceea ce ne-a fa cut sa  ne simt im 
important i s i, mai ales, ne-a retrezit 
sentimentul nat ional. 

Activita t ile s colare la care am participat au 
fost diverse s i interesante. Am stat o 
dimineat a  î ntreaga  î n sala de muzica . Am 
format o mica  orchestra , ca nta nd la diferite 
instrumente de percut ie, prega tindu-ne 
pentru spectacolul de final al proiectului. Nu 
mai eram roma ni s i italieni, ci copii fericit i, 
prins i î n caruselul artelor. 

Am realizat s i doua  machete cu t ara 
noastra  s i insula Sicilia pe care le-am pictat 
î mpreuna . 

Dupa  ore, am fost cu autocarul î n turul 
oras ului Torrenova. Am vizitat bazilici s i un 
muzeu de s tiint a  s i tehnica , î n care am putut 
face mici experimente. 

Am participat s i la o ora  de matematica , 
unde am î nva t at sa  lucra m exercit ii cu 
radicali. Profesorii creau o atmosfera  de buna  
dispozit ie, fa ca ndu-s i atractiva  materia 
predata . Relat ia dintre profesor s i elev este, ca 
s i la noi, de altfel, una de prietenie. 

Am fost cazat i î n familii. Eu, î mpreuna  cu 
Teo s i Mihut , am locuit la Giuseppe, î ntr-o 
casa  mare. Noi, fetele, am stat la ultimul etaj, 
pe care l-am avut doar pentru noi. Mihut  s i 
Giuseppe au locuit cu un etaj mai jos, 
î mpreuna  cu pa rint ii gazda . La parterul casei, 
locuiau bunicii. Din livada casei lor am cules 
la ma i s i portocale. Eram î n luna ianuarie, iar 
noi ma ncam citrice proaspete. La ma ile nu au 
fost ata t de acre cum le s tiam eu, ci dulci s i 
foarte pla cut aromate. Ma ncarea siciliana este 
foarte gustoasa , sa t ioasa  s i diversa . Ei 
spuneau ca  este foarte sa na toasa . Ma ncarea 
specifica  Siciliei este aracini – î ntr-o crocheta  
urias a  de orez, descopereai legume s i carne, 
ca t ar fi î nca put pe o farfurie. Sfolia este un fel 
de pizza, cu blatul foarte subt ire, copt î n 
cuptor cu lemne s i cu multa  bra nza , sos de 
ros ii s i carne. I nsa , mie mi-au pla cut mult 
pes tele s i dulciurile. Daca  merget i î n Sicilia, 
trebuie sa  gustat i Cannoli s i Pistachio - 
deserturi specifice locului. 

I mpreuna  cu elevii sicilieni, am vizitat 
oras ul Palermo. Am fost î n multe muzee s i 
biserici. Duomo di Monreale este preferata 
mea. Aceasta  catedrala  a fost construita  î n 
secolul al XII-lea s i face parte din patrimoniul 
cultural UNESCO, fiind cea mai reprezentativa  
pentru stilul normand, cu influent e din 
stilurile bizantin, romanic s i arab. Este o 
bazilica  de mari dimensiuni, catedrala fa ca nd 
parte dintr-un ansamblu de cla diri, ala turi de 
abat ie, un palat regal s i res edint a 
arhiepiscopala . Biserica a fost ridicata  la 
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rangul de catedrala  mitropolitana , printr-o 
bula  papala . 

La exterior, are ziduri groase s i austere, 
î nsa , dupa  ce am intrat, am tra it o emot ie 
unica , pe care nu am mai simt it-o pa na  atunci, 
un amestec de bucurie s i admirat ie, care s-a 
transformat î ntr-un milion de fotografii. Cel 
mai mult m-au impresionat mozaicurile cu 
Maica Domnului s i cu Isus Hristos. Sunt 
plasate pe tavan s i sunt mari. Te simt i ocrotit 
divin s i coples it de frumuset ea lor. Pe peret ii 
bisericii erau reprezentate scene biblice. Mi-a 

atras atent ia un vitraliu sub forma  de rozeta , 
care transforma lumina î n culoare. Pardoseala 
era din marmura  colorata , decorata  cu 
desene. Tavanul era ornamentat s i poleit cu 
aur. 

La toamna , vor ajunge î n Ias i prietenii 
nos tri sicilieni, iar eu abia as tept sa  ne 
reî nta lnim. De aceasta  data , noi vom fi gazde 
s i le vom ara ta oras ul nostru. Pa na  la 
revederea cu ei, la ma iul ra sa rit din sa ma nt a 
adusa  din livada lui Giuseppe va fi crescut. 

Alexia Penciu, clasa a VIII-a 

Ce este istoria? Istoria este s tiint a care se 
ocupa  cu studiul faptelor s i al evenimentelor 
trecutului. Spusa  cum trebuie, istoria este cea 
mai buna  narat iune! Este o poveste care 
î ncepe acum 20.000 de ani s i arata  cum omul 
a ajuns de la va na tor-culega tor î ntr-un colt  
izolat al Europei pa na  la explorator al 
spat iului cosmic. Dar sa  vezi istoria cu ochii 
ta i este empatie, este un nesfa rs it izvor de 
modele de urmat, este mai mult deca t î t i pot i 
imagina! 

I n cadrul proiectului „My City, My Home, 
My Responsibility” (CHIME), finant at de 
Comisia Europeana , pentru care Colegiul 
Nat ional de Arta  Octav Băncilă este s coala  
coordonatoare, î n parteneriat cu alte cinci 
s coli din Portugalia, Italia, Grecia, Turcia s i 
Spania, o echipa  formata  din patru elevi 
î nsot it i de doamna prof. Dorina Marin a 
vizitat î n perioada 23-27 aprilie 2018 oras ul 
Catarroja din Valencia, Spania. Mobilitatea a 
avut ca obiectiv cunoas terea de ca tre elevi a 
istoriei oras elor Catarroja s i Valencia prin 
metode moderne de stra ngere de informat ii 
despre oras , cunoas terea istoriei 
monumentelor locale prin cercetarea î n 
biblioteci, ma rturii ale unor istorici s i 
locuitori, interpretarea artistica  a 
informat iilor istorice s i î mpa rta s irea lor 

celorlalt i parteneri din proiect. Cei 20 de elevi 
s i 10 profesori din t a rile participante î n 
proiect au tra it pe parcursul celor cinci zile 
momente intense. 

Des i eram î ntr-un proiect nou, des i 
veneam din toate colt urile Europei, nu a fost 
deloc greu sa  ne unim ca grup, sa  avem 
aceleas i obiective s i sa  fim î ntr-o competit ie 
nemaipomenit de antrenanta . S i da, o parte 
dintre noi chiar ne cunos team! Ne-am î nta lnit, 
ne-am cunoscut s i am ra mas prieteni pe ca nd 
participam la proiectul „AJourney to Expo 
World”, din Antalya, Turcia. 

Am î nceput aventura noastra  la s coala 
Florida Secondaria, o s coala  care promoveaza  
arta moderna  prin grafitty realizate de elevi s i 
de profesori, o s coala  care abunda  î n gra dini 
unde copiii î nva t a  tainele biologiei, î n terenuri 
de sport î n care te pot i recrea î n pauze cu 
bicicleta, role sau chiar trotinete, î n sa li de 
curs dotate cu echipamente s i aparatura  de 
ultima  generat ie. La biblioteca s colii, am 
ca utat legende despre oras ele din care 
veneam fiecare dintre noi. 

Descoperirile istorice ale Valenciei au 
î nceput pe bicicleta . Astfel, am aflat ca  
Valencia a crescut pe Turia. Ra ul Turia este o 
bijuterie a Valenciei, care nu trebuie ratata . 
Merga nd cu bicicleta de-a lungul ra ului, acum 
transformat î ntr-o gra dina  imensa , axa  



centrala  a oras ului, 9 km de centura  verde, am 
va zut ca  este î nconjurat de cla diri cu ziduri 
vechi. Istoria spune ca , î n 1957, Valencia a 
cunoscut o inundat ie devastatoare, care a 
schimbat pentru totdeauna relat ia oras ului cu 
ra ul Turia. Aproape trei sferturi din oras  au 
fost inundate de apele ra ului s i peste 60 de 
persoane s i-au pierdut viat a. I n anul urma tor, 
oras ul a implementat un plan de deviere a 
ra ului î n jurul coastelor occidentale, spre 
Marea Mediterana , iar solul fertil al albiei a 
dat viat a  unei gra dini luxuriante. 

Oras ul Artelor s i al S tiint elor este un 
ansamblu format din s ase zone din fosta albie 
a ra ului Turia. Proiectat de arhitectul 
valencian Santiago Calatrava, complexul este 
un exemplu impresionant de arhitectura  
moderna . „Oras ul” este alca tuit din edificiile 
cunoscute de obicei prin numele valencian. 
Oceanografie, cel mai mare acvariu din 
Europa. Cu s apte medii marine diferite, pot fi 
va zute aproape 45000 exemplare din 500 de 
specii diferite, cum ar fi: delfini, beluga, 
molus te, leii de mare, sigilii, pinguini s i 
rechini. L'Hemisferic este un splendid 
Laserium, Planetariu s i cinematograf IMAX 
ava nd forma unui ochi. 

Ava nd sloganul „Este interzis sa  nu 
atinget i!”, va  putet i imagina ce fel de muzeu 
este El Museu de Ies Ciencies Principe Felipe? 
Muzeul, care are forma unui schelet de 
balena , ofera  diferite expozit ii interactive 
despre s tiint a  s i tehnologie. Este orientat spre 
î nva t area s tiint elor prin experient a , astfel 
î nca t totul este afis at grafic, cu texte urias e s i 
poze, experimente, butoane pentru a atinge s i 
a experimenta. Daca  es ti iubitor de muzica , s i 
noi, cei de la Octav Băncilă suntem, atunci 
Palau de Ies Arts Reina Sofia este locul 
potrivit î n Oras ul Artelor s i S tiint elor, î n 
programul sa u fiind incluse spectacole de 
opera , concerte, zarzuela s i balet. L’Umbracle 
este o gra dina  imensa , cu acces deschis, care 
acopera  mai mult de 17.000 de metri pa trat i, 
unde pot fi va zute plantele tipic 
mediteraneene s i sculpturile contemporane. 
Cea mai recenta  cla dire din Oras ul Artelor s i 
S tiint elor, Agora, este un loc versatil, ga zduind 
o mare varietate de evenimente.

Valencia este un oras  plin de locuri 

incredibile. Ca la toriile lui Gulliver de Jonathan 
Swift a inspirat crearea Parcului Gulliver. Un 
gigant Gulliver î nca lcit î n fra nghii, ale ca rui 
haine s i pa r ofera  diapozitive gigantice, sca ri 
ascunse î n jurul corpului masiv sau î n pliurile 
de beton ale hainei. Colosul adormit al 
parcului este ata t de mare, î nca t chiar s i firul 
pa rului lui Gulliver este urias , iar acolo ne-am 
simt it ca nis te liliputani adeva rat i. 

Lets make a film! Am fost actori, am fost 
regizori, am fost scenografi la Florida 
Universitaria. Am reconstituit scene din cele 
mai frumoase legende despre oras ele din care 
venim s i î mpreuna  am descoperit o mica  
parte a istoriei locurilor din care provenim. 

De departe, cea mai interesanta  cla dire din 
Valencia este La Lonja de la Seda. Silueta 
Lonjaei, cu fat ada sa principala , este o cla dire 
emblematica  a oras ului s i unul dintre cele mai 
cunoscute monumente gotice civile din 
Europa. La Lonja de la Seda a fost construita  
î ntre 1482 s i 1548, primul arhitect fiind Pere 
Compe. Grandioasa Sala de Contratacion 
ilustreaza , î n special, puterea s i boga t ia unui 
mare oras  mercantil mediteranean î n secolele 
XV s i XVI. Lonja a fost declarata  Monument 
nat ional istoric s i artistic î n iulie 1931 s i 
Patrimoniu Mondial de ca tre UNESCO î n 
decembrie 1996, deoarece are o valoare 
universala  remarcabila , exemplu except ional 
al unei cla diri seculare î n stil gotic ta rziu, care 
ilustreaza  dramatic puterea s i boga t ia unuia 
dintre marile oras e mercantile 
mediteraneene. 

Ce este absolut impresionant î n Valencia 
este abundent a artei stradale. I mpa rt it i î n 
echipe mixte, ne-am simt it ca s i cum am 
alergat dupa  comori. I n misiunea noastra , am 
descoperit ca  lumea subtila  s i impresionanta  
a artei stradale urbane î n acest oras  este 
captivanta ! Astfel, artis tii care au creat aceste 
mici sau mari lucra ri de arta , deja artis ti 
recunoscut i internat ional, au decorat 
impresionabil cla diri s i ziduri abandonate. 

Zilele s-au scurs repede, iar noi am ajuns 
la finalul aventurii spaniole. Am î nva t at 
î mpreuna , ne-am descoperit s i ne-am unit, am 
ra mas prieteni! Poate ne vom revedea, poate... 
nu, dar, sigur, amintirile vor ra ma ne ma rturie 
a lega turii noastre. 



Luiza Maria Sima, clasa a VIII-a 

Nu totul poate fi cumpărat, nu totul poate fi 
vândut, comerţul nu este pentru 
sufletul și mintea fiinţei umane. 

I n linis tea serii, mi se na zare î n minte o 
silueta  zvelta , cu genunchii la piept s i brat ele 
î ncrucis ate î n jurul sa u. Parca  se lupta sa  mai 
simta  un strop de dragoste, o adiere de va nt, 
un strop de ploaie curata  care sa -i 
limpezeasca  ga ndurile. Cioburi sparte, seringi 
aruncate pe podeaua rece din baie, lacrimi 
sa rate pe obraz s i o viat a  abia la î nceput, 
aproape distrusa , viziuni î n non-culori, teama 
de es ec s i lipsa de comunicare, toate fiind 
î ncuiate î ntr-un suflet trist de om. 

Povestea sa a î nceput brusc cu o fa ra ma  de 
suferint a , dezama gire s i neî ncrederea fat a  de 
sine, sta ri care au venit din jurul sa u, din 
imediata lui apropiere. A fugit de probleme 
(î nchipuite de altfel, la care orica nd ar fi ga sit 
solut ia potrivita  daca  ar fi judecat clar, 
trans ant, lucid, logic, fa ra  influent e negative 
din exterior) fa ra  a ga ndi pozitiv, fa ra  a fi sigur 
pe el s i a î ncercat sa  Ie rezolve arunca ndu-se 
î n brat ele alcoolului s i, apoi, a drogurilor, 
creza nd ca  î s i va ga si sca parea s i linis tea. 
Toate acestea, î nsa , doar pentru o scurta  
perioada  de timp, deoarece ca nd efectul 
alcoolului s i a substant elor interzise trecea, el 
se pierdea cu firea, devenea un alt om, o alta  
fiint a  pe care tot i o respingeau, o ocoleau. 
Revenea apoi la lumea î n care tra ia, o lume 
din care ar fi vrut sa  scape cu orice pret . Doza 
de substant e interzise combinate s i cu alcool 
î l fa cea sa  se simta  de parca  ar fi fost eliberat 
din lant urile î n care era chinuit, aga t at ca o 
marioneta  fa ra  nicio sca pare. 

Ma  uitam la el cum i se scurgea viat a prin 
venele sla bite ce ardeau de nera bdare pentru 
î nca  o doza  orica t de mica  de substant e. Ochii 
lui ca prui, limpezi s i bla nzi ca ndva, va rsau 
zilnic s iroaie de lacrimi fa ra  ca nimeni sa -l 

vada , sa -l asculte, sa -l simta , sa -l î ndrume. 
Ochii aceia parca  voiau sa  spuna  tot ce 
vorbele nu au reus it niciodata  sa  o faca . 

Vedeam î n privirea lui pierduta  spre cer o 
ultima  pica tura  de sperant a , de optimism ca  
totul va reintra î n normal. Dorea sa  se 
schimbe cu adeva rat, dar dependent a î l 
adusese la capa tul puterilor. 

Prietenii sa i cu care a copila rit s i a 
î mpa rt it juca riile pe stra zile cartierului 
ma rginas , î n numeroasele seri ta rzii de vara , 
ar fi fa cut orice pentru a-s i rega si adeva ratul 
amic, coleg de na dejde ca ndva, iar oamenii 
care i-au dat viat a  î s i as teptau copilul bun, 
asculta tor s i silitor sa  se î ntoarca  î n brat ele 
lor, î n casa lor. Chiar el î nsus i se vroia î ntors 
din drumul acesta î ntunecat, trist, cu sens 
unic spre pierzanie pe care apucase dintr-o 
gres eala , dar din pa cate se rega sea doar î n 
momente triste, cu mii de ga nduri negre s i 
î nconjurat de lucruri ura te. 

Fugea î n fiecare zi de adeva rata lui viat a , o 
viat a  fireasca , cu bune s i cu rele. Se uita î n 
oglinda cu cioburi sparte s i nu se mai putea 
vedea î n ce hal ajunsese, ca ci nimeni nu-i mai 
orb deca t cel care nu vrea sa  vada  s i chiar sa  
auda  ce-i spun cei din jur. 

Depresia era ca o ploaie de sa get i care î i 
stra pungeau inima cu toate regretele 
existent ei sale. Era de nerecunoscut, un om 
transformat î ntr-o umbra  rece, diforma , 
sta ngace. Sta team cu tot ii î n jurul lui, 
pla nga nd de disperare, dar parca  el privea î n 
gol, î n neantul nimicitor s i noi eram 
inexistent i, fa ra  suflare, fa ra  chip s i fa ra  glas. 
Pa rea indiferent de Ia exterior, dar sufletul s i 
ochii î i urlau de durere, de singura tate, de 
dependent a , de neajunsuri, de restrict ii. 



Acest suflet pe care am avut ocazia sa -l 
cunosc ardea de nervi î n momentul respectiv. 
Nu-s i luase drogurile, iar organismul î i cerea 
zilnic din ce î n ce mai mult Se simt ea captiv 
î ntr-o viat a  chinuita  î n care singur a vrut s i a 
fa cut tot posibilul sa  intre nega ndindu-se la 
consecint e. Am stat 24 de ore, pe ceas, 
vorbindu-i calm s i dulce, fa ra  sa -l 
î nvinova t esc, î ncerca nd sa  ma  deschid î n fat a 
lui s i sa -i ascult fiecare gla suire a sufletului 
rupt î n mii de buca t i, imposibil parca  de 
asamblat. 

Pla ngea amarnic s i-mi spunea: „Cum am 
ajuns aici? Ca nd? De ce? Care sunt cauzele s i 
de ce nu m-am putut retrage din cercul vicios 
î n care am intrat? Nu vreau sa  mai fiu as a s i 
crede-ma  m-am sa turat sa  lupt zilnic cu asta. 
Am nevoie de ajutor. Azi, acum s i aici.” Se 
zba tea sa  renunt e la droguri, dar psihicul sa u 
era la pa ma nt s i fizicul dependentului de 
droguri nu-l la sa, nu-l ajuta sub nicio forma . 

Mi-a adormit brusc î n brat e. Acela a fost 
cel mai emot ionant moment din viat a mea. î l 
vedeam ca  se lupta  sa  se schimbe, dar nu 
putea, iar asta ma  durea cel mai tare. Credeam 
ca  a murit sub ochii mei, ca  s i-a dat o ultima  
suflare, dar din fericire doar adormise. Dupa  

ca teva ore, î n care am meditat la toata  
discut ia anterioara , el s-a trezit. M-a privit 
direct î n ochi s i mi-a spus ca  el nu pierde 
niciodata , ca  are vise pentru care se va zbate 
ca un leu, indiferent de chinul prin care va 
trece, lipsa de sprijin din partea celorlalt i, 
indiferent a rudelor s i a colegilor. S tie ca  va 
î nvinge. Din acel moment am va zut cum s i-a 
luat aripi sa  zboare ca tre un nou î nceput. 

Sa  nu uita m ca , prin compasiune s i iubire, 
î ncredere s i sprijin de orice fel, putem 
reaprinde un vis, putem ghida un om î n viat a , 
putem reda î ncrederea unei persoane î n ziua 
de ma ine, putem salva o viat a  considerata  de 
alt ii, pierduta . Spune „NU” drogurilor î nca  de 
Ia î nceput, î nca  de ca nd le-ai va zut î n fat a ta, 
nu la sa sa  te ademeneasca  î n neant, î n colt uri 
î ntunecoase, nu la sa pa na  ca nd dependent a 
va intra î n esent a ta umana  s i te va duce la 
capa tul puterilor. 

I nconjoara -te de oameni buni, care iubesc 
viat a s i darurile primite de la Dumnezeu, sunt 
optimis ti, capabili sa  te inspire s i sa -t i ofere 
dragoste necondit ionat. Nu totul poate fi 
cumpa rat, nu totul poate fi va ndut, comert ul 
nu este pentru sufletul s i mintea fiint ei 
umane. Iubirea î nvinge DROGUL! 

Luiza Maria Sima, clasa a VIII-a 

Seara, luna-mi bate-n geam, raze vii de 
lumina  curata , juca us a , s i ma  anunt a  ca  a 
venit timpul meu, momentul î n care vorbesc 
cu stelele s i le spun cele mai frumoase 
poves ti, amintiri, evenimente de tot felul, mici 
istorioare vesele. Doar noi suntem î n acel 
moment singurele fiint e din Univers 
despa rt ite de perdeaua de sticla  transparenta  
s i rece. Am ies it la geam ca sa  le va d pe ele, 
dar parca  ele au venit tiptil, special pentru 
mine, ca sa  le spun ce am mai î nva t at de la 
viat a  î n ziua respectiva . Ori î nchid fereastra, 
za mbind inocent s i dulce, ori ra ma n rece cu o 
lacrima  sa rata  pe obraz din cauza ga ndurilor, 

de multe ori coples itoare, ce ma  î nconjoara , 
ma  apasa , ma  nelinis tesc s i nu-mi ga sesc 
odihna. 

Sta nd s i ga ndindu-ma  as a, privind spre 
cer, am constatat ca  unii dintre noi avem totul, 
adica  avem o as a-zisa  viat a  perfecta  va zuta  de 
la exterior cu bunuri materiale, o familie 
mare, fericita  s i unita , un trai decent, prieteni 
s i oameni de na dejde î n jurul nostru, dar s i 
za mbete pe chip, s i totus i devenim ata t de 
obis nuit i cu acestea, î nca t ajungem, la un 
moment dat, a fi mereu nemult umit i, mult 
prea exigent i cu tot i s i cu toate. 

De ce ga ndesc as a? Acum put in timp am 



avut o problema  medicala  s i am fost nevoita  
sa  stau, pentru o scurta  perioada  de timp, 
internata  î n spital. Am intrat î n salonul alb s i 
rece, am salutat femeia care era cu fetit a 
acolo, apoi, mi-am as ezat lucrurile pe pat s i, 
deodata , nu mi-am mai putut sta pa ni 
lacrimile. Problema mea nu era grava , acum 
ma  simt eam bine dupa  perfuzia care mi-a fost 
administrata , dar ma  dobora ga ndul ca  unii 
copii tra iesc efectiv zi de zi î n spitale, î n 
clinici, cu perfuzii s i tratamente dureroase, se 
lupta  cu viat a s i, totus i, vezi sclipirea din ochii 
lor, sinceritatea, dar s i durerea î n acelas i timp. 

Fetit a care era cu mine î n salon era 
bolnava , as a cum aveam sa  aflu din descrierea 
mamei, de Sindromul Down. Mama ei, o 
femeie puternica , hota ra ta  s i î ncreza toare î n 
ziua de ma ine s i î n sistemul medical 
roma nesc, mi-a povestit totul despre 
intervent ia copilului la inima , o intervent ie 
dificila  pe care a suportat-o î nca  de la nas tere 
s i care a durat opt ore, mi-a descris ga ndurile 
ce i-au trecut prin cap î n acel moment, ca  ar 
putea-o pierde orica nd s i, mai ales, 
dificulta t ile s i obstacolele prin care a trecut de 
atunci pa na  î n prezent, la s coala , î n spitale, 
acasa  î n familie. 

Larisa, ca ci as a o cheama  pe aceasta  
minunata  fetit a , avea un za mbet superb, 
ochis ori mari s i negri, calzi s i bla nzi, fa ra  nicio 
frica  ne privea s i asculta cum vorbeam noi î n 
salon despre multele probleme pe care le 
î nta mpina m zilnic.  

Larisa nu putea vorbi, dar simt eam ca -mi 
spune totul din priviri, din gesturile simple, 
din comportamentul sa u. Spre bucuria mea 
nu se mai dezlipea de la nga  mine, o fetit a  de 5 
anis ori cu o boala  grea, crunta , neierta toare, 
dar cu un suflet mare, o minte isteat a  s i un 
za mbet deosebit de frumos. 

Ea este Larisa, unul dintre sutele de copiii 
din Roma nia cu Sindrom Down. Striga tor la 
cer este ca  mai sunt mii de copii ca ea î n lume, 
exact î n aceeas i situat ie, grav bolnavi, fa ra  
unul dintre pa rint i ala turi, cu neajunsuri 
materiale, care se lupta  zi de zi cu boala s i cu 
cei din jur din cauza prejudeca t ilor. 

Acum am va zut ca  spitalele sunt pline cu 
copii nevinovat i, bolnavi, neajutorat i; sunt 

suflete inocente ala turi de pa rint i disperat i 
care as teapta  zilnic o s ansa  la viat a  pentru 
copiii lor, un sfat, un mic ajutor, o î ndrumare. 

Ne nas tem din iubire, tra im cu iubire, dar 
de ce murim la sa nd î n urma  doar oameni 
î nghet at i î n lacrimi amare s i suflete distruse, 
ama ra te, neajutorate, nema nga iate? De ce? De 
ce exista  ata ta durere, lacrimi, ata ta teama  s i 
nu fericire î n inimile unor oameni? 

S tit i ca  exista  oameni care chiar nu s tiu sa  
za mbeasca , sa  spuna  o vorba  buna  pe un ton 
decent, exista  oameni care nu s tiu sa  spere, sa  
fie optimis ti s i î ncreza tori î n propria lor 
persoana , nu mai spun î n alte persoane, ei nu 
s tiu sa  viseze la ceva mai bun, ma ret , î na lt a tor. 

Mult i nici nu lupta  pentru visele lor as a 
cum o facem noi zilnic, nu au sperant e de 
visa tori boemi ca s i noi, ei lupta  cu viat a s i 
ata t. Mult i oameni, prea mult i pentru a fi 
numa rat i au fost diagnosticat i cu HIV s i SIDA, 
cu sindroame s i boli incurabile, prea mult i 
oameni distrus i psihic din cauza ves tii ca  vor 
mai avea put in timp de tra it. Este greu, î ntr-
adeva r, mult prea greu pentru a ma  exprima 
î n cuvinte s i cu toate acestea pla ng, ca ci nu 
pot face nimic mai mult pentru ei, nu pot 
deca t sa -i î ncurajez ca  totul va fi bine, nu pot 
deca t sa -i iau de ma na  pentru a simt i ca  nu 
sunt singuri, ca  pot merge pa na  la capa tul 
lumii chiar s i î n timpul scurt ra mas pe acest 
Pa ma nt. 

Oamenii aces tia sunt puternici, mai 
puternici deca t am crede sau lasa  ei sa  se 
vada , doar ca  ei nu s-au descoperit î nca , nu-s i 
cunosc valoarea, puterea, nu au î ncredere î n 
ei î ns is i, î n sufletul lor mare, î n mintea lor 
puternica . 

Noi ceilalt i trebuie sa  î ncerca m sa -i 
integra m î n mult imea aceasta de oameni, î n 
grupul nostru orica t de mic ar fi, sa  le spunem 
s i sa  simta  ca  ei sunt exact la fel ca s i noi, sa -i 
sprijinim moral, spiritual, financiar. De multe 
ori o î mbra t is are face ca t o mie de cuvinte, un 
gest ca t mii de fapte, un za mbet ca t toata  
fericirea de pe Pa ma nt, un sa rut pe frunte ca t 
iubirea la superlativ. 

Noi suntem exact ceea ce viat a ne-a î nva t at 
sa  fim. Trebuie sa  s tit i ca  totul se î nta mpla  cu 
un motiv, nimic nu este î nta mpla tor, o 



coincident a  cum am putea crede. De ce ? Totul 
ne este dat sa  vedem, sa  simt im, sa  tra im ca 
noi sa  î nva t a m de la tot i s i de la toate din jurul 
nostru ca te ceva folositor din viat a asta, viat a  
de care ar trebui sa  fim ma ndri ca  o avem, ca  
ne-a fost data  ca un dar de care trebuie sa  
avem grija , sa -l pret uim s i sa -l transmitem 
mai departe prin copiii nos tri ca nd î i vom 
avea. 

Se spune ca , Dumnezeu nu î t i da  mai mult 
deca t pot i duce s i din acest motiv o vedeam 
zilnic pe Larisa za mbind, juca ndu-se s i tra ind 
clipa la maxim. Era exact ca orice copil normal 
de va rsta ei, î n ciuda bolii, a necazurilor 
multe, a neajunsurilor s i a nedrepta t ilor cu 
care se confrunta zi de zi. 

Nu, nu am nici eu viat a perfecta , cu toate s i 
totul î n jurul meu, nu am avut mereu pa rint ii 
la nga  mine, fizic vorbind, s i s tiu ca  nu este 
deloc us or î n viat a , nu ies lucrurile mereu 
cum as  dori sau cum le pla nuiesc, nu za mbesc 
zilnic, la orice, pretutindeni s i oricui, dar cu 
toate acestea sunt ata t de recunosca toare 
pentru tot ceea ce mi-a da ruit Bunul 
Dumnezeu, î nca t ma  bucur î n fiecare zi de 
aceste lucruri, de viat a mea, de familia mea, 
de prietenii mei. 

Am o familie extraordinara , frumoasa , 
unicat î n aceasta  lume agitata , am 
posibilitatea de a a-mi cumpa ra lucrurile pe 
care mi le doresc s i de a merge la s coala  s i 
chiar î mi doresc acest lucru zilnic, ora  de ora , 
necondit ionat, fa ra  pa rere de ra u, am parte de 
sprijin s i de multa  iubire, î ncredere, dar cel 
mai important, am sa na tatea la care mult i nici 
nu viseaza  sau nici nu sunt cons tient i ca  o au 
s i o distrug prin vicii diverse î nva t ate de la cei 
din jurul lor. 

De acum î ncolo, ca nd ma  voi pla nge din 
nimicuri, ma  voi ga ndi la ei, la eroii care m-au 
î nva t at multe lucruri folositoare î n viat a : sa  
nu ma  pla ng indiferent de greuta t i, sa  nu cer 
ceea ce am, sa  nu doresc ra ul sub nicio forma , 
sa  nu ga ndesc ura t, sa  nu arunc vorbe inutile 

care fac ra u s i distrug î n ta cere, sa  nu caut 
cearta , sa  apreciez persoana, omul, sa  fac 
fapte bune zilnic, sa  fiu s i eu un exemplu 
demn de urmat pentru alt ii, sa  nu-mi 
dezama gesc pa rint ii s i prietenii, sa  respect tot 
ceea ce este frumos, curat, unic. 

I nca  vorbesc cu stelele... s tiu ca  ma  asculta , 
ca  ma  va d s i ma  î nt eleg. 

Cel mai trist este ca  acei copii vor deveni s i 
ei o stea î n cura nd, una luminoasa , 
stra lucitoare î n cerurile î ntunecate ale nopt ii. 
Acei oameni stra lucesc efectiv î n jurul nostru 
(dar nu avem timp sa -i observa m), motiv 
pentru care î i consider „stele” î n viat a noastra  
prin prezent a , lumina , ca ldura , sinceritate, 
putere, da inuire. î n viat a  ori ai totul ori nimic, 
viat a s i moartea merg î mpreuna  la fel ca s i: 
iubirea s i ura, binele s i ra ul, puterea s i 
neputint a, valoarea s i nonvaloarea, adeva rul 
s i minciuna, dreptatea cu nedreptatea. 

Ma  joc de-a ra su-pla nsu, ca ci s tiu ca  î n 
fiecare seara  vorbesc cu ei, cu copiii 
nevinovat i, care au pierdut ra zboiul cu viat a, 
cu tot ceea ce î i î nconjoara  î n prezent. 

Vorbesc cu Stelele... Ca t es ti î n viat a  lasa  
stelele sa  iasa  pe cer pentru a le vedea cum 
stra lucesc, cum da ruiesc, cum sunt puternice 
s i ocrotitoare, lasa  sa  te vada  ca t es ti de bun, 
de î ncreza tor, de perseverent î n toate, iar pe 
lumea cealalta  stra luces te s i tu pentru alt ii s i 
asculta -i, ca ci sunt sigura  ca  mult i vor ies i la 
geam sa  vorbeasca  despre tine. 

Fii steaua vieţii tale ! 



Cosmina Alexa, clasa a VIII-a 

Primul volum din seria „Harry Potter” este 
cartea pe care nu am vrut s i nici acum nu 
vreau sa  o citesc. De fapt, niciunul dintre 
volumele seriei „Harry Potter”. 

La noi, a apa rut î nta i filmul s i apoi cartea, 
reclama filmului a fost extraordinara , as a 
î nca t am fost curioasa  s i am vrut sa  va d 
primul film apa rut. Am reus it sa  urma resc 
doar o parte din pelicula , la aparit ia primului 
personaj monstruos m-am speriat; locurile 
î ntunecoase î n care se petrecea act iunea, 
atmosfera aproape sumbra  s i nepotrivita  cu 
firea mea m-au fa cut sa  renunt . 

Apoi, a apa rut cartea s i reclama a fost la fel 
de incitanta . Am primit cadou de la pa rint i 
„Harry Potter s i piatra filozofala ”. Cartea ara ta 
minunat, coperta frumoasa , ha rtia lucioasa , 
totul te î mbia sa  o deschizi. Am ra sfoit-o, am 
ga sit printre ra nduri personaje cu nume 
foarte greu de pronunt at s i de ret inut, scene 
care mi s-au pa rut î nspa ima nta toare s i mi-am 
amintit filmul. 

Toate acestea plus numa rul foarte mare de 
pagini m-au fa cut sa  pun cartea î n raft s i sa  nu 
vreau niciodata  sa  o citesc, cu toate ca  î mi 
place sa  citesc mai mult deca t altor colegi de-
ai mei. Aces tia, daca  citesc trei pagini dintr-o 

carte, sunt deja plictisit i s i nu mai au ra bdare 
sa  citeasca  mai departe. Cauta  filmul s i sunt 
mult umit i. Dar filmele produse dupa  carte au 
deseori intriga s i chiar deznoda ma ntul 
complet diferite s i nu-i mult umesc pe cei ca 
mine, care vor sa  citeasca  o carte buna  s i nu 
sa  vada  un rezumat video al ca rt ii. Cei care nu 
vor sa  citeasca  nu s tiu ce î nseamna  „a citi”. „A 
citi” î nseamna  sa -t i pui la lucru fantezia, sa -t i 
imaginezi personajele, act iunile as a cum crezi, 
cum simt i. I n film, pot i vedea la lucru fantezia 
regizorului, a actorilor, fantezie care poate 
coincide cu a ta sau nu. 

Cred ca , î ntotdeauna, cartea o sa  bata  
filmul. Construct ia complexa  a personajelor 
dintr-o carte, posibilitatea pe care mi-o da  
cartea de a-mi imagina singura  elementele 
„fizice” ale poves tii, personajele, decorurile, 
pa na  s i culorile daca  vreau, î ntrec cu mult 
vizionatul unui film. Ca sa  nu mai vorbim de 
prejudeca t ile personale care pot sa  apara  
ca nd urma res ti un film – nu-mi place de 
actorul X, a stricat personajul, filmul e prost! 

Dar sa  ma  î ntorc la cartea pe care nu vreau 
sa  o citesc. S i chiar nu vreau sa  o citesc pentru 
ca  imaginile din film, care mi-au ra mas î n 
minte, nu le mai pot s terge s i ele nu lasa  loc 
fanteziei mele sa  lucreze. Personajele au deja 
o alta  imagine deca t cea pe care probabil as  fi
creat-o eu. Locurile î n care se petrec 
î nta mpla rile arata  altfel deca t cele pe care 
imaginat ia mea le-ar fi creat. Imaginile pe 
care le-as  fi creat citind nu se pot compara cu 
cele pe care le-am primit deja de la regizorul 
filmului. 

Credet i-ma  ca  î mi place sa  citesc, pentru 
mine cititul e relaxant, s-a demonstrat s i 
s tiint ific... s i am mare nevoie de relaxare. Dar, 
sper sa  î nt eleget i din povestea mea ca , acum, 
pentru mine, aceasta  carte e doar o carte de 
groaza  s i nu o poveste fantastica , î ntr-o lume 
fantastica , cu personaje fantastice create de 
fantezia mea, pusa  la treaba  de ra ndurile 
ca rt ii. 



Robert Ibănescu, clasa a VIII-a 

I n regula ... mi s-a cerut sa  fac un eseu cu 
titlul „Cartea pe care nu am vrut s-o citesc”. I n 
cazul meu, aceasta  insuportabila  carte se 
numes te „Cartea Oltului”. 

Poate ca  e vorba s i de gusturi... (s i cum 
gusturile nu se discuta , am î ncheiat aici), dar 
aceasta  carte n-are sare s i piper, n-are punct 
culminant... O carte buna , dupa  pa rerea mea 
(s i nu numai), este cea care are suspans, 
act iune, drama , care te face sa  nu o las i din 
ma na . 

Aici, ce drama ? Descrierile lui Geo Bogza 
ca  Munt ii Carpat i se asema nau cu nis te 
haiduci?!? Ca  oras ul Craiova pa rea un soldat 
cu galoane iluminate? Ca  a stat trei zile ca sa  
urce pe un oarecare deal sa  vada  apusul 
soarelui?? Iertat i-ma , dar astea sunt pentru 
dezvoltarea vocabularului unui copil de clasa 
a II-a (dar cred ca  s i pe el l-ar distra aceste 
banalita t i scrise de un „om serios”), nu de 
clasa a VII-a, î n cazul meu. 

Sa  nu credet i ca  am ceva cu acest scriitor, 
Dumnezeu sa -l odihneasca ! Poate o mai fi 
scris s i alte ca rt i de care eu nu am auzit î nca , 
dar omul acesta î n cartea aceasta s i-a ara tat 
toate punctele slabe: lipsa de imaginat ie, 
evident ierea banalita t ilor, scrierea unei ca rt i 
tip reportaj (ce poate sa  faca  s i 
„preainteligentul nostru” conat ional Marean 
Vanghelie. 

Eu cred ca  acest „domn Geo” ori este un 
complexat, ori este un sentimental ce î s i lasa  
emot iile sa  î nvinga  rat iunea de vreme ce 
declama  lumii fraze de tipul: „Pla ngeam ca nd 
vedeam soarele apuna ndu-se ga ndindu-ma  ca  
astfel mi-a pierit o zi din viat a ”... Dom’le, cum 
sa  pla ngi la apus de soare? Dar nici cele mai 
melancolice domnis oare nu fac as a ceva, s i 
vorba aia, tu es ti ba rbat! 

de John Fowles 

recenzie de Roxana Hulpoi, clasa a X-a 

John Fowles este un scriitor englez 
renumit nu numai î n Anglia, t ara din care 
provine, ci s i î n î ntreaga lume. A debutat î n 
anul 1963 cu romanul Colecţionarul, al ca rui 
succes i-a permis sa  se dedice scrisului î n 
totalitate. A primit elogii critice, fiind 
considerat un scriitor cu o fort a  imaginativa  s i 
inovatoare except ionale, ceea ce a fost 
confirmat de urma toarele sale romane: 
Magicianul (1966), Iubita locotenentului 

francez (1969) sau Mantisa (1982). Pasionat 
de s tiint ele naturii, istorie, John Fowles a scris 
deopotriva  romane (Daniel Martin, 1977), 
eseuri ( Aristrocraţii, 1964) ori nuvele (Turnul 
de abanos, 1974) ce au avut pe parcursul 
timpului un impact asupra cititorilor, prin 
mesajul transmis. 

I n aceasta  lista  a capodoperelor se 
remarca  romanul Colecţionarul, prin viziunea 
originala  despre viat a . 



50 RRS 

Romanul prezinta  planul unui ta na r orfan 
de tata  s i pa ra sit de mama , pe nume Frederick 
Clegy, de a se apropia de o studenta  la arte pe 
nume Miranda Grey. Ca s tiga nd o suma  mare 
de bani la pronosport, acesta î s i permite sa  
cumpere o casa  izolata  s i sa  î s i urmeze visul 
de a se apropia de Miranda, î nsa  î ntr-un mod 
diferit de cel normal: captura nd-o s i izola nd-o 
de lume („î mi spuneam ca  nu am sa  ajung 
niciodata  sa  fac cunos tint a  cu ea î n condit ii 
normale, dar daca  ar locui cu mine mi-ar 
putea cunoas te pa rt ile bune s i ar î nt elege”). 
Ea, captiva  î n subsolul unui necunoscut , s i el, 
bucura ndu-se de prezent a sa la nga  el, intra  
î ntr-un proces de dezumanizare, ajunga ndu-
se pa na  la sentint a finala . 

Ca personaje principale, purta toare de 
semnificat ii, se disting î ntocmai Miranda s i 
Frederick pe care aceasta î l numes te s i 
Caliban, prin comportamentul de 
„colect ionar” de care da  dovada  cu un 
„fluture” firav ca ea, pe care î l priveaza  de 
libertate s i pe care nu î l vede ca egalul sa u. 

Provenind din familii diferite, cei doi au 
mentalita t i î n antiteza  unul fat a  de cela lalt: 
Miranda fiind prototipul omului cult, cu clasa  
ce studiaza  arta la un nivel î nalt, cu bani, 
calita t i pe care Frederick nu le-a avut 
niciodata . El este incult, parvenit s i limiteaza  
frumosul doar la colect ia de fluturi, la 
exterior, la î nfa t is are, tra sa turi care pentru 
Miranda nu au aceeas i important a  ca sufletul 
cuiva („El pe mine ma  vrea, î nfa t is area mea 
exterioara  s i nicidecum sentimentele sau 
inteligent a sau chiar trupul meu. Nimic din 
ceea ce este uman. E un colect ionar. De aici 
provine tot ce este mort î n el.”). 

Mesajul este unul simplu, evident iat pe tot 
parcursul romanului s i anume ca  perspectiva 
pe care uneori se pune accentul nu are 
î ntotdeauna rezultatul dorit, ca  uneori s i 
renunt area este o solut ie, iar daca  un plan nu 
are succes nu trebuie reluat. De asemenea, o 
replica  a Mirandei ce rezuma  î ntreg 
cont inutul surprinde efectul nefast al 
constra ngerii, al ra pirii, idee ce se produce î n 
ga ndurile victimei: „Tot i colect ionarii ga ndesc 
la fel. Instinctul moral dispare. î n cele din 

urma , obiectul poseda  posesorul”, dar s i 
puterea obsesiei create de ceva asupra cuiva. 

O secvent a  sugestiva  este reprezentata  de 
react ia neas teptata  a Mirandei la declarat iile 
lui Caliban s i anume sentimentele 
contrastante percepute de sufletul ei: „Era 
ciudat, sta team ta cut i unul î n fat a celuilalt s i 
am avut senzat ia pe care o mai avusesem o 
data  sau de doua  ori î nainte, ca  ma  simt eam 
neas teptat de aproape de el – nu era dragoste 
sau atract ie, sau simpatie de niciun fel. Ci 
certitudinea ca  destinele noastre erau legate. 
Ca s i cum am fi fost doi naufragiat i pe o insula  
– pe o pluta  – care nu doresc î n niciun fel sa 
fie î mpreuna , dar care sunt totus i obligat i sa 
fie î mpreuna .” Fragmentul sugereaza  
depa rtarea dintre personaje, evident iind 
perspectiva fetei asupra noii ei lumi 
constituite de ca tre Caliban î nsus i, a traiului 
fort at pe care î l ducea s i care o deteriora 
trupes te s i spiritual. Comparat ia aseama na  
viat a ca prizonier ala turi de el cu necesitatea 
de a supraviet ui s i ata t, nemaiconta nd 
aspirat iile, dorint ele, ci doar scopul de a tra i. 

Stilul accesibil, dar s i formula narativa  de 
jurnal, creeaza  un efect asupra structurii s i un 
impact deosebit asupra cititorului. Se prezinta  
de fapt doua  poves ti, doua  variante diferite 
ale participant ilor la act iune, ce structureaza  
cartea dupa  mentalitatea fieca ruia. Totodata , 
persoana î nta i rega sita  î n ambele versiuni 
reliefeaza  perspective subiectiva  î n ceea ce 
prives te firul epic, stimula nd sinceritatea s i 
suspansul. Pe de alta  parte, stilul simplu, 
accesibil amplifica  impulsul oferit cititorilor, 
devenind dintr-o simpla  carte cu un mister la 
mijloc î n aparent a , o viziune originala  asupra 
viet ii î n esent a . 

I n concluzie, recomand acest roman oricui 
vrea sa  descopere sau sa  redescopere 
important a viet ii, dar s i repercusiunile pe 
care le pot avea iubirea excesiva  pentru ceva 
asupra ga ndirii obsedatului. Dupa  cum spune 
Richard Lister: „Iata  un roman stra lucitor, 
scris cu extraordinara  sigurant a ... dominat de 
o logica  teribila , ineluctabila ... crud, morbid s i
enervant de convinga tor.” 



de Razvan Petrescu 

recenzie de Andreea Iordachescu, clasa a XI-a 

„Germanii, î n care-am crezut pa na -n clipa 
mort ii, cu filozofia, muzica s i ca sut ele lor cu 
pitici de ghips î n gra dina , l-au pus pe Mozart, 
care nu avea totus i deca t o insuficient a  renala , 
î ntr-un sicriu de placaj roz, s i l-au hurducat pe 
drumul desfundat ce duce î n afara oras ului 
spre groapa comuna , unde-i era locul de 
odihna , ce zici de si bemolul a sta, condus prin 
ploaie de numai doi oameni, cu pa la riile 
pleos tite, erau chiar groparii, uzi pa na  la piele 
s i bet i la fel de implacabil pe ca t avea sa  fie 
Beethoven de surd peste doua  decenii, noroc 
ca  î n darabana ploii se putea auzi concertul 
nr. 1 pentru pian al lui Chopin, numit s i 
concertul pica turilor de ploaie din acea zi 
ca nd aceias i germani au intrat î n Vars ovia... 

 Put a candle in the window, cos I feel I got 
to move. 

Toata  lumea scrie aceeas i carte, mai precis 
copiaza , accentul nemaiputa ndu-se pune 
deca t pe stil, care stil,... o literatura  frazata  
banal cu patru idei fixe filosofice, mi-e great a , 
poate nu-i deca t o pa rere, de foame, de ce se-
nta mpla -n lume, unde e un frig extrem. 

I ntreaga mea viat a , chinuita  de cutii de 
chibrituri, literatura , prostituate, mars uri 
funebre s i Mozart.” 

Emot ionant. La primele pagini ma  
cuprinde un fior, de parca -i gerul lui 
decembrie, ma  cutremura  realitatea tragica  a 
fetit ei cu chibrituri, imaginile voalate ale 
copila riei autorului... s i ajung sa  suspectez s i 
eu mesaje cifrate î n partiturile muzicale 
clasice., ca un miros dulce s i metaforic de 
mandarina . Dar dupa  ta ietura finala , simt 
nevoia sa  mai respir put in, proza percuteaza  
imediat, explodeaza , iar ultima fraza  e ca o 
marca . Ra ma ne impactul. 

Ineditul viziunii vine dintr-o abordare 
umoristica  a unui realism sfa s ietor, al ca rui 
orizont este absurdul, s i a unei banalita t i 
cotidiene, construind astfel parcursul unei 
supraviet uiri. Originalitatea viziunii 
scriitorices ti consta  s i î n jocul dintre povestiri 
– prin contrapunct, personajele migreaza 
dintr-o povestire î n alta. 

Mesajul este efervescent s i acid ca 
mandarina – ata ta timp ca t omul are s i o 
viziune umoristica  asupra viet ii, acesta poate 
trece cu bine peste situat iile tragice. Acesta 
trebuie sa  î nvet e sa  suporte, sa  nu-l deprime 
nimic, sa  î nt eleaga  ca  viat a e tragi-comica . Iar 
cititorul... se alege cu un fresh proaspa t de 
citrice metaforice. 

Povestirile sunt tragi-comice, rapide s i 
percutante, mustind de umor, ironie s i 
metafora . Nu sunt scrise î n aceeas i cheie. Se 
contureaza , as adar, tema informatorului, a 
securita t ii, simbolul spitalului s i relat ia tata -
fiu. Iar titlul Mandarina are s i un subtext. As a 
cum apare î n povestire, nu exista . Ori, 
neexista nd, atunci trimiterea este, prin 
contrapunct, la mai multe teme. 

 Libertatea de ga ndire a autorului este 
justificata  de î mbinarea tragicului s i a 
umorului pe un ton pronunt at melodic, ori cu 
un accent sumbru de Bach. Comentariul 
muzical depinde de sensibilitatea cititorului: 
fie agraveaza  situat ia, fie o salveaza , cumva. 

Astfel, stilistica este sofisticata , fina , 
complicata , densa  î n referiri culturale, 
formeaza  o bibliografie foarte condensata  a 
muzicii clasice, a jazz-ului s i a literaturii, care 
solicita  cititorului ata ta atent ie s i concentrare 
î nca t poate fi o capcana  pentru oricine se 
as teapta  la o lectura  facila . 



Teodora Stoinel, clasa a XII-a 

Vara în care mama a avut ochii verzi este o 
carte diagnostic despre relat ia mama -fiu 
sintetizata  prin ochii verzi ai mamei. Chiar de 
la debut, povestirea te surprinde prin fraze 
scurte, sacadate, voit dure s i impersonale 
menite sa  te introduca  î n atmosfera ostila  a 
unei relat ii defecte, toxice dintre mama  s i fiul 
ei adolescent. 

Imaginea mamei privita  prin ochii 
adolescentului din „dimineat a î n care 
î mplinise treizeci s i noua  de ani” s i î n care o 
ura „mai mult ca orica nd” e ireala  pentru ca  
mama era „mica  s i grasa , proasta  s i ura ta . Era 
cea mai inutila  mama  din ca te au existat 
vreodata .” Cum s i din ce s-ar fi putut nas te sau 
construi o relat ie viabila , pornind de la o 
astfel de descriere a mamei? S i totus i: „un 
singur lucru nu se leaga  cu toata  povestea 
aceasta, ochii. Mama avea nis te ochi verzi ata t 
de frumos i, î nca t pa rea o gres eala sa  î i iroses ti 
pe o fat a  dospita  ca a ei." S i astfel, vara 
debuteaza  cu „ochii mamei erau o gres eala ” 
pentru ca o rochie alba  sa  o salveze de ura 
fiului ei care „se uscase s i prinsese coaja ”. 
Mama î s i cheama  fiul sa  o urmeze î n Frant a 
pentru ca  „ea voia o vara , o ultima  vara  pe 
care sa  o tra iasca  s i ea ca un cancer turbat, o 
vara  î n care sa  moara  tra ind pa na  la capa t. 
Povestea vacant ei lor cuprinde istorisiri 
as ezate pe muchia emot iei care doare sau a 
suferint ei care nu se va vindeca niciodata . 
Declicul se produce. Aleksy î ncepe sa -s i 
cunoasca  mama, sa -i asculte „toate poves tile 
nepovestite, toate ca ntecele de leaga n 
neca ntate”, sa  o iubeasca  î n sfa rs it s i sa  
accepte sa  fie iubit „pentru ca  obosise de 
nedragoste”. S i î ncepuse sa  le fie ata t de bine 
î nca t nu î nt elegea „de ce nu î ncepuse mama 
sa  moara  mai devreme?” Aici declicul se 
produce pentru cititor. Pentru ca  te retragi din 
universul celor doua  personaje s i î t i acorzi 
privilegiul de a reflecta la propria-t i viat a , 

puna ndu-t i î ntrebarea, aceea dura , daca  avem 
nevoie de spectrul mort ii ca sa  tra im pa na  la 
capa t cu rost s i fa ra  rest? 

Tatiana T î buleac te invita  la introspect ie s i 
cartea este o pledoarie pentru viat a adeva rata  
î n care relat iile, oricare ar fi, trebuie tra ite 
autentic, empatic s i cu acceptarea limitelor, 
neputint elor s i imperfect iunilor celuilalt s i î n 
care dragostea este singura care vindeca , 
alina  s i î mplines te. Relat ia decurge firesc, ni 
se dezva luie mama  s i fiu, personaje 
vulnerabile aflate î ntr-un moment de 
cumpa na , î n care ma s tile cad s i ra ma n 
dezgolit i, cu dorint a vie de a fi iubit i s i 
recuperat i dintr-o viat a  î n care n-au s tiut sau 
putut sa -s i gestioneze pierderile. Afla m de 
moartea Mika i, sora lui Aleksy. Familia sufera  
separat s i î n mod diferit, evenimentul s i 
urma rile lui sunt tratate, î nt elese s i acceptate 
consubstant ial cu capacitatea fieca ruia de a 
fluidifica aceasta  trauma . Ea ra ma ne o rana  
nevindecata , pa na  î n vara î n care mama a avut 
ochii verzi... 

I ncercarea lui de a se sinucide este un 
striga t de neiubire care î l aduce mai aproape 
î n relat ia cu mama, simt indu-se solidari î n 
lupta cu viat a, cu moartea... cu neputint a de a 
o opri pe a ei. I n tot acest timp, ochii mamei se
schimba  mereu î nsa  prin ochii fiului, care o 
vede din ce î n ce mai frumoasa , des i boala o 
deformeaza , din ce î n ce mai des teapta , 
î ntruca t cunoas te ata tea lucruri despre care î i 
vorbes te. S i treptat rolurile se inverseaza , fiul 
are grija  de mama , î i este sprijin s i face totul 
firesc, cu atent ie s i dragoste redescoperita , 
nes tiuta . 

„I-am tras turbanul pe urechi ca sa  nu o 
bata  va ntul” ne vorbes te despre dragoste 
ada nca  s i necondit ionata , despre ca t este de 
puternica , de ves nica . Ne vorbes te î n egala  
ma sura  s i despre pierderi, despre ce simt im 
ca nd nu mai avem cui sa -i tragem turbanul pe 
urechi. 



de Mircea Eliade 

Mălina Elena Grigoriţă, clasa a XI-a 

 

 
 „Acum te iubesc numai pe tine; niciodata  

n-am iubit mai î nainte. Mi s-a pa rut ca  iubesc. 
Acum s tiu, acum e altfel.” – Allan (Mircea 
Eliade) 

Poveste are o geneza  impresionanta  care 
confirma  faptul ca  toate coincident ele sunt de 
fapt cu un scop, iar destinul î s i lasa  amprenta 
ada nc î n viat a autorului, romanul fiind 
inspirat din realitate s i din viat a personala  a 
acestuia. Incitat s i impresionat de o carte de 
filosofie indiana , Mircea Eliade î i scrie 
autorului, profesorul Surendranath Dasgupta 
din Calcutta, s i î i cere o bursa  de studiu î n 
India; peste numai doua  luni, la î ntoarcerea î n 
t ara , ta na rul de 21 de ani are surpriza sa  
ga seasca  î n corespondent a sa o scrisoare, care 

î i confirma  primirea sa la studiu î n Calcutta s i 
sprijinul financiar pentru o perioada  de cinci 
ani. Tocilarul miop de ieri a dat lovitura! 
Momentele prin care a trecut î n Calcutta î l 
î mping pe Mircea Eliade sa -s i povesteasca  
toate emot iile s i iubirea î n romanul Maitreyi, 
publicat î n 1933. 

Maitreyi este cel mai frumos roman de 
dragoste din literatura roma na , iubirea nu o 
ating multe suflete, nu poate fi privita  din 
unghiuri diferite de ca tre doua  fiint e, nu poate 
avea culoare diferita , nu poate fi simt ita  deca t 
î n ada nca sa esent a  de ca tre doua  suflete care 
sa  formeze un î ntreg. I ntre Maitreyi s i Allan a 
fost mult mai mult deca t iubire, ceva dincolo 
de uman s i emot iile obis nuite ale acestui 
sentiment delicat. 

Dragostea dintre cei doi a pa truns î n 
momentul î n care Narendra Sen, tata l 
Maitreyiei, î l invita  pe Allan sa  locuiasca  la ei 
acasa . Acesta s-a adaptat î ntr-un timp scurt la 
viat a indiana  s i a devenit pasionat de 
obiceiurile de acolo, nu a fost foarte 
impresionat de ta na ra de 16 ani ca nd a va zut-
o pentru prima data : „Mi se pa rea ura ta  – cu 
ochii ei prea mari s i prea negri, cu buzele 
ca rnoase s i ra sfra nte, cu sa nii puternici, de 
fecioara  bengaleza  crescuta  prea plin, ca un 
fruct trecut î n copt. Ca nd i-am fost prezentat 
s i s i-a adus palmele la frunte, sa  ma  salute, i-
am va zut deodata  brat ul î ntreg gol s i m-a lovit 
culoarea pielii: mata , bruna , de un brun 
nemaiî nta lnit pa na  atunci, s-ar fi spus de lut s i 
de ceara ”. I nsa  zilele treceau, iar Maitreyi s-a 
oferit sa  î l î nvet e bengaleza , iar el î n schimb, o 
î nva t a franceza . 

Allan este arhetipul europeanului care 
vrea sa  cunoasca  lumea, sa  o dezvolte, sa  o 
domine, dorind sa  modifice mediul dupa  
nevoile personale. Este ambit ios, vrea sa  
studieze ca t mai mult, sa  cunoasca  cultura 
Indiana  s i religia Hindusa . Init ial foarte 
superficial din punct de vedere sentimental, 
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acesta este foarte calm s i neimplicat, pe ca nd 
Maitreyi, reprezinta  tiparul asiatic, indian. 
Interesul ei este universul interior, 
microcosmosul la untric s i substraturile fiint ei 
umane, î nzestrata  cu o sensibilitate rara . I ntr-
un final, Allan, cons tientizeaza  ca  iubirea este 
cea definitorie pentru esent a sa s i capabila  sa -
i influent eze destinul spre luciditatea 
î nconjura toare s i la untrica , cariera sa 
ajunga nd pe planul doi, iar iubirea pentru 
Maitreyi, suprema . 

I ndra gostit profund, cu superioritatea 
iubirii absolute î n viziune s i î n universul 
interior considera  ca : „Maitreyi e neî nchipuit 
de senzuala , des i pura  ca o sfa nta . De fapt, 
acesta e miracolul femeii indiene: o fecioara  
care ajunge amanta perfecta  î n cea dinta i 
noapte”. Allan dores te sa  se converteasca  la 
hinduism, deoarece religia fetei este una 
stricta  cu reguli rigide s i nu permite o relat ie 
cu o fiint a  de cultura  diferita . Acesta vedea o 
solut ie î n asta s i a cerut-o pe ta na ra Maitreyi 
î n ca sa torie. Aceasta î l ia pe Allan la nis te 
lacuri s i face un ritual hindus, prin fort a 
naturii, vorbind apelor, cerului, pa ma ntului s i 
lega ndu-se fat a  de ele ca  nu va mai cunoas te 
alta  iubire: „Ma  leg de tine, pa ma ntule, ca  eu 
voi fi a iubitului meu s i a nima nui altcuiva. Voi 
cres te din el ca iarba din tine. S i cum as tept i 
tu ploaia, as a î i voi as tepta eu venirea”. 
Povestea de dragoste dintre cei doi se 
sfa rs es te tragic, sunt despa rt it i cu o 
brutalitate inumana  de ca tre pa rint ii fetei, 
Allan este alungat din casa  s i acesta se retrage 

î n Himalaya, î ncerca nd sa  se vindece de 
aceasta  iubire neî mplinita  s i sa -s i 
redescopere viziunea asupra lumii, iar 
Maitreyi este î nchisa  î n casa  s i lovita  cu 
brutalitate. Sacrificiul din finalul romanului 
este imprevizibil s i totodata  unul imens, 
Maitreyi se da ruies te unui va nza tor de fructe, 
spera  s i î s i dores te sa  fie alungata  de acasa  
pentru a pleca î n ca utarea iubirii sale 
supraomenes ti, î n ca utarea lui Allan. Acesta 
este derutat, finalul romanului fiind unul 
deschis: „S i daca  n-ar fi deca t o pa ca leala  a 
dragostei mele? De ce sa  cred? De unde s tiu? 
As  vrea sa  privesc ochii Maitreyiei.” 

La momentul respectiv, cei doi ating 
apogeul iubirii supreme, o iubire, din pa cate 
neî mplinita . I nsa  ca nd e vorba despre 
sentimente supraomenes ti î ntr-o fiint a  
umana , iar acestea nu pot sa  fie î mplinite, 
nimic nu mai are forma  s i culoare, nimic nu 
mai are gust s i miros, iar viat a pare o umbra  
î n cosmos. Mircea Eliade nu a î ncetat 
niciodata  sa  o iubeasca  pe Maitreyi, iar 
dragostea lor a rezistat tuturor lucrurilor ce 
pot suprima sentimentul de iubire. Dupa  ce 
Maitreyi afla  ca  Mircea Eliade a publicat 
romanul despre povestea lor de dragoste, 
aceasta î i ra spunde tot printr-un roman, 
intitulat Dragostea nu moare. Dupa  43 de ani 
de la despa rt ire, î n prima vara anului 1973, 
Mircea Eliade s i Maitreyi Devi se reva d la 
Chicago. Iubirea lor continua  s i asta zi, prin 
fiecare lectura  a romanului! 



de John Green 

 Laura Pricop, clasa a XI-a 

„Ești atât focul, cât și apa care-l stinge. Ești naratorul, eroul și mâna dreaptă a eroului.  
Ești povestitorul și povestea pe care o spune. Ești ceva pentru cineva, dar ești și tu-ul tău.” 

John Michael Green (n. 24 august 1977) 
este un scriitor american de literatura  pentru 
tineret s i vlogger pe YouTube. I mpreuna  cu 
fratele sa u, a creat Brotherhood, cel mai 
popular proiect video online, accesat pe 
YouTube de peste 30 de milioane de fani 
Nerdfighter din î ntreaga lume. A ca s tigat 
Premiul Printz pentru romanul sa u de debut, 
Looking for Alaska, s i cel mai recent roman, 
The Fault in Our Stars, a fost locul 1 î n The 
New York Times Best Seller list î n luna 
ianuarie 2012, s i s-a realizat un film bazat pe 
acesta, numit Sub aceeas i stea. I n 2014, Green 
a fost inclus î n lista celor mai influente 100 de 
persoane din lume, realizata  de revista Time. 
Dupa  o lunga  pauza ,  John Green s-a î ntors cu 
un roman incredibil despre o adolescenta  ce 
sufera  de o tulburare obsesiv-compulsiva  s i 
care, eventual, î nvat a  sa  tra iasca  cu ea, noi 
fa ca nd parte la acest proces except ional s i 
distins.  

Aza, naratoarea s i personajul principal al 
ca rt ii, este o adolescenta  care se confrunta  cu 
ga nduri obsesiv-compulsive s i anxietate. 
Dupa  disparit ia misterioasa  a unui miliardar 
local, î mpreuna  cu prietena ei cea mai buna , 
Daisy, î ncearca  sa  rezolve cazul pentru 
recompensa de o suta  de mii de dolari. 
Aceasta  investigat ie le conduce la fiul 
miliardarului, Davis, care este prietenul din 
copila rie al lui Aza.  

Init ial, Aza s i Daisy î ncearca  sa -l ga seasca  
pe miliardar pentru recompensa , dar chiar s i 
dupa  ce primesc bani de la Davis, Aza 
continua  investigat ia pe cont propriu, de 
dragul fratelui mai mic al lui Davis. Cartea nu 
se î nva rte î n jurul temei de iubire, nicidecum. 

Este, mai degraba , despre î nt elegerea s i 
acceptarea sinelui s i prietenie. Iubirea se 
strecoara  s i ea, dar î n port ii mici, pentru a 
ajuta la demersul act iunii s i la dezvoltarea 
protagonistei.  

„– Ai dreptate ca nd spui ca  sinele nu e 
simplu, Aza. Poate nu e nici ma car singular. 
Sinele e o pluralitate, dar pluralita t ile pot fi s i 
ele integrate, corect? Sa  lua m curcubeul. E un 
singur arc de lumina , dar s i s apte arce de 
lumina  diferit colorate.  

– Bine, atunci, ma  simt mai degraba  ca
s apte lucruri deca t ca unul singur.” 

Chiar daca  subiectul romanului te face sa  
te ga ndes ti la un roman polit ist, Un s ir infinit 
de t estoase are de fapt î n centru sa na tatea 
mintala  s i greuta t ile din viat a de zi cu zi ale 
cuiva care sufera  constant de ga nduri 
apa sa toare s i frustrante. Toate aceste 
sentimente le putem resimt i prin 
monologurile interioare cu care se zbate 
ta na ra Aza. Povestea este una calda , chiar 
daca  inima t i-a fost fra nta  pe parcursul 
lecturii, aceasta are î nsa  un final fericit.  

VOX aprecia: 
„Noua carte a lui John Green nu este o 

poveste de iubire ciudata  s i trista . E un striga t 
existent ial al adolescent ei.”  

De asemenea, The Guardian elogia aparit ia 
romanului: 

„La cinci ani dupa  Sub aceeas i stea, John 
Green revine cu un nou roman cu care vor 
rezona tot i adolescent ii s i care va alina 
mint ile anxioase de pretutindeni. Un s ir 
infinit de t estoase î l confirma  pe John Green 
ca fiind un observator extraordinar al va rstei 
adolescent ei.” 



Interviu cu elevii Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, 
originari din Republica Moldova 

I ntr-un studiu realizat acum ca t iva ani î n 
ra ndul student ilor s i al elevilor basarabeni, s-
a sintetizat o atitudine î mbucura toare î n 
lega tura  cu felul î n care tinerii moldoveni va d 
relat ia t a rii lor cu Roma nia. Astfel, ta na rul 
basarabean aflat la studii î n Roma nia alege 
Roma nia s i Europa: peste 64% dintre tinerii 
intervievat i au declarat UE drept preocupare 
importanta  î n momentul de fat a ; peste 
juma tate dintre tinerii intervievat i s tiu ca  
exista  un destin comun al tuturor roma nilor, 
sust ina nd Unirea (65,7%). 

Ne manifesta m sperant a ca  asta zi, la ca t iva 
ani distant a  de aceasta  statistica , situat ia este 
cu mult mai buna , des i statul roma n a 
î ngreunat procedura de admitere a tinerilor 
din Republica Moldova, Bulgaria, Croat ia, 
Israel s i Ungaria la faculta t ile din Roma nia 
prin metodologia de s colarizare a roma nilor 
de pretutindeni. Mai exact, nu vor mai exista 
comisii care sa  funct ioneze pe la nga  misiunile 
diplomatice ale Roma niei din t a rile 
respective, la care sa  î s i depuna  dosarele. 
Astfel, candidat ii din aceste t a ri trebuie sa  
vina  personal sa  î s i depuna  dosarul la fiecare 
universitate la care doresc. 

„Absolvent ii sunt obligat i sa  urmeze un 
î ntreg arsenal de proceduri birocratice, 
costuri pentru transport s i cazare î n fiecare 
centru universitar unde doresc sa  aplice, 
pornind din start î n dezavantaj fat a  de 
candidat ii din Roma nia. Cel mai grav vor fi 
afectat i tinerii din Republica Moldova, unde 
salariul mediu este de circa 150 de euro pe 
luna , care ar fi tocmai banii necesari unei 
deplasa ri la o universitate de stat din 
Roma nia”, se arata  î ntr-un comunicat al Ligii 
Student ilor. 

„Degeaba am scos sa rma ghimpata  de pe 
Prut daca  am instalat-o î n institut iile 
noastre!”, bine a punctat Brî ndus a Lungu, 
responsabil relat ii publice î n cadrul Ligii 
Student ilor. 

I n continuarea materialului, elevii 
moldoveni care studiaza  la liceul nostru î s i 
exprima  punctele de vedere î n lega tura  cu 
acest subiect important s i delicat, ra spunza nd 
la ca teva î ntreba ri de interes reciproc. 

1. De ce ai ales România pentru studii?
„Roma nia pentru basarabeni reprezinta  o 

oportunitate s i o cale spre asigurarea unui 
viitor mai bun, la rges te orizonturile 
posibilita t ilor s i capacita t ilor care nu pot fi 
manifestate ata t de us or î n Republica 
Moldova.” (Ples ca Victoria, XI C) 

„Am ales Roma nia deoarece mi-am dorit 
un viitor mai bun, un viitor pe care, personal, 
nu-l va d î n Republica Moldova.” (Iacub Nicu, X 
D) 

„Consider ca  î n Moldova nu am condit iile 
necesare pentru perfect ionarea studiilor. Din 
acest motiv am ales Roma nia pentru 
prega tirea de specialitate.” (Morea George, X 
A) 

2. Cu ce așteptări ai venit în ţară? Care au
fost împlinite și ce ai schimba, dacă ţi-ar sta în 
putere? 

„As tepta rile basarabenilor î n privint a 
Roma niei s-au confirmat î n totalitate, î ntruca t 
reprezinta  o noua  etapa  a evolut iei noastre ca 
personalitate. Pa s ind pentru prima oara  pe 
teritoriul t a rii mama , am venit cu ga ndul sa  ne 
putem implementa aceste valori s i î n locul de 
bas tina .” (Ples ca Victoria, XI C) 

„Am venit la liceu î n Roma nia cu sperant a 
ca  se face mai multa  practica . I nsa , din pa cate, 
nu prea s-a î ndeplinit aceasta  as teptare, 
deoarece s i aici, ca s i î n Republica Moldova, se 
bazeaza  mai mult pe teorie.” (Iacub Nicu, X D) 

„Am venit î n t ara  cu convingerea ca  ma  voi 



integra fa ra  probleme, ca  voi putea studia 
ceea ce ma  pasioneaza . Aceste as tepta ri s-au 
î mplinit. Mi-ar fi pla cut sa  studiez î n Ias i. I nsa , 
acum, ca  am cunoscut locurile s i oamenii de 
aici, de la Liceul Tehnologic „Haralamb 
Vasiliu”, din Podu Iloaiei, cred ca  î mi face 
pla cere sa  ra ma n. (Morea George, X A) 

„Am venit î n t ara  pentru a absolvi liceul, 
convins fiind ca  aici ma  pot perfect iona. I n 
general, as tepta rile mele s-au î mplinit. As  
schimba, daca  mi-ar sta î n putint a , condit iile 
de cazare.” (Benea Eduard, IX B) 

3. Ai cerinţe legate de facilităţile de
transport? 

„Singurul dezavantaj al studiilor 
basarabenilor î n Roma nia î l reprezinta  
transportul s i punctual vamal, deoarece 
irosim timpul s i suntem nevoit i sa  mergem 
destul de rar acasa .” (Ples ca Victoria, XI C) 

„Transportul de s i pa na  acasa  este greoi. 
Cred ca  ar fi bine sa  se ga seasca  o varianta  
mai flexibila , un fel de permise de libera  
trecere pentru elevi.” (Iacub Nicu, X D) 

„Mi-ar pla cea ca timpul de deplasare pa na  
acasa  sa  fie mai scurt. Asta s-ar putea realiza 
daca  autobuzele ar trece prin vama Sta nca-
Costes ti.” (Morea George, X A) 

„Noua , elevilor venit i î n t ara  la studii din 
Moldova, ne este foarte greu sa  as tepta m la 
vama , laolalta  cu tot i turis tii sau comerciant ii. 
Cred ca  ar fi foarte bine pentru noi daca  s-ar 
deschide un punct de frontiera  doar pentru 
elevi s i student i.” (Benea Eduard, IX B) 

4. Faptul că ai trăit câţiva ani în România
crezi că asigură fundalul pentru 
conștientizarea problemelor de dincolo de 
Prut? 

„Dupa  pa rerea noastra , Roma nia este stat 
model, spre care ar trebui sa  tinda  s i Moldova. 
De aceea considera m ca  anume aceasta  
experient a  ne va ajuta sa  schimba m viitorul 

t a rii noastre.” (Ples ca Victoria, XI C) 

„I ntr-o oarecare ma sura , da. As  avea 
ca teva idei î n acest sens, pe care sa  le aplic 
odata  î ntors acasa , deopotriva  cu ceilalt i 
colegi care au studiat î n Roma nia.” (Iacub 
Nicu, X D) 

„Da, ajuns î n t ara , am putut sa  remarc 
unele diferent e. Chiar daca  suntem acelas i 
neam, avem aceeas i limba , î n Moldova nivelul 
de trai este mult mai sca zut, posibilita t ile de a 
te ridica sunt limitate.” (Benea Eduard, IX B) 

5. Studiile făcute în România reprezintă
pentru tine o cale spre dezvoltare personală? 

„Studiile urmate î n Roma nia reprezinta  o 
cale spre dezvoltare personala , deoarece ne 
ofera  posibilitatea de a activa î n domeniul 
dorit.” (Ples ca Victoria, XI C) 

„Studiile fa cute î n Roma nia î mi asigura  un 
certificat European de absolvire, ceea ce ma  
va ajuta pe viitor la î ndeplinirea planurilor 
mele.” (Iacub Nicu, X D) 

„Consider ca  instruirea î n Roma nia ma  
ajuta  sa  ma  dezvolt profesional s i î mi 
deschide oportunita t i de aprofundare a 
studiilor î n Europa.” (Morea George, X A) 

„Da, acesta este s i principalul meu scop.” 
(Benea Eduard, IX B) 

6. Jumătate din tinerii moldoveni se întorc
acasă după terminarea studiilor. Tu ce planuri 
ai? Dacă te întorci, cu ce gânduri o faci, care 
sunt scopul și speranţele tale? Crezi că te vei 
readapta la viaţa de acolo? 

„Dupa  ce termin studiile liceale, as  dori sa  
urmez o facultate, ori î n Roma nia, ori î n alte 
t a ri europene. Nu doresc sa  ma  î ntorc î n 
Republica Moldova.” (Iacub Nicu, X D) 

„Eu î mi doresc sa  î mi continui studiile î n 
Germania, deci nu fac parte din juma tatea de 
tineri moldoveni care se î ntorc î n t ara .” 
(Morea George, X A) 



„As  vrea sa  ma  î ntorc î n Republica 
Moldova s i sa  î ncerc, î n ma sura î n care voi fi 
capabil, sa  fac o schimbare î n bine – 
schimbare care trebuie sa  vina  de la generat ia 
noastra .” (Benea Eduard, IX B) 

7. Ai simţit vreodată în România că
sunteţi trataţi diferit, că sunteţi consideraţi 
„străini”? 

„Nu, nu ne simt im tratat i diferit, deoarece 
avem la baza  aceeas i etnogeneza  s i suntem un 
tot, un singur popor, separate de regimurile 
politice s i conflictele apa rute de-a lungul 
evolut iei istorice.” (Ples ca Victoria, XI C) 

„Nu simt ca , fiind din Moldova, colegii au o 
atitudine diferita  fat a  de mine. Suntem 
prieteni sau doar buni colegi, î n funct ie de 
personalitate s i afinita t i, nicidecum de 
apartenent a etnica .” (Iacub Nicu, X D) 39 

„Ca teodata  resimt faptul ca  accentul dar s i 
comportamentul diferit sunt privite de unii 
colegi cu rezerve.” (Morea George, X A) 

„Nu. Totdeauna m-am simt it la s coala  s i î n 
ca min la fel de bine ca la s coala gimnaziala  
din Moldova.” (Benea Eduard, IX B) 

8. Consideri că este necesar să se
încurajeze instituţional și prin finanţare tipuri 
de proiecte ce promovează o activitate de 
integrare și familiarizare a tinerilor moldoveni 
cu societatea românească? 

„Cred ca  moldovenii nu au o problema  î n 
ceea ce prives te acomodarea s i integrarea î n 
societatea roma neasca . Dar ar fi binevenite 
proiecte s i finant are î n direct ia sprijinului 
acordat pentru ca tinerii moldoveni sa  poata  
veni î n numa r ca t mai mare la studii î n 
Roma nia.” (Iacub Nicu, X D) 

„Ata ta vreme ca t de ambele maluri ale 
Prutului sunt tot roma ni, integrarea elevilor 
nu este o problema . Pe de alta  parte, mult i 
elevi moldoveni renunt a  sa  vina  î n t ara  
fiindca  familiile lor nu-s i permit material. Ar fi 
bine daca  s-ar sust ine financiar prin proiecte 
la nivel de state acest lucru.” (Morea George, X 
A) 

„Din punctul meu de vedere, ar fi bine ca 
proiectele s i finant area sa  atraga  ca t mai mult i 
elevi din Moldova la studii î n t ara .” (Benea 
Eduard, IX B) 

„Bursele arata  ca  Roma niei î i pasa  de 
noi…” (student S tiint e Politice, Timis oara). 

„Ma  consider foarte norocoasa ; tot i 
prietenii mei sunt aici, am s ansa sa  î nva t  aici 
s i vreau sa  ra spla tesc Roma nia Mare” 
(student Relat ii Economice, Ias i). 

„Dupa  ce am venit aici am descoperit 
politica colectiva  de spa lare a creierelor de 
acasa ” (student Arhitectura , Bucures ti). 

„Ca nd stai acolo nu î t i dai seama, dar ca nd 
vii î n Roma nia realizezi diferent ele s i 
manipularea” (student Construct ii, 
Timis oara). 

Trei priorita t i identitare 

1. Integrarea î n Roma nia: 70,8 % dintre cei
intervievat i considera  ca  „Roma nia este a
noastra ”

2. Reunificarea: 65,7% dintre tinerii
intervievat i sunt de acord cu Unirea
Roma niei cu Basarabia

3. Ceta t enia: 60,4% dintre tinerii basarabeni
din es antion sust in ca  doba ndirea
ceta t eniei roma ne trebuie sa  fie o
prioritate pentru ceta t enii R. Moldova.



Denisa Geneţ, clasa a VII-a 

Suntem î n secolul al XXI-lea, evolua m pe zi 
ce trece, î nsa , vechile obiceiuri cum ar fi cititul 
sau ies irile la iarba verde s-au pierdut cu 
timpul. Prefera m mai degraba  sa  fim mereu 
conectat i cu lumea virtuala , dar nu tot i sunt 
conectat i s i cu lumea cinematografica . 

Am marea curiozitate de a te î ntreba pe 
tine, cititorule, ca te filme vechi ori moderne ai 
vizionat? Ra spunsul ta u sigur va fi 
asema na tor cu „Oh, muuulte...”, dar î ntrebarea 
este de fapt: ai analizat ma car unul dintre 
sumedenia de filme pe care sust ii ca  le-ai 
urma rit? Probabil nu vei ba ga î n seama  
vorbele unui copil de treisprezece ani, î nsa  
acum mi-as  dori sa -t i prezint ca teva detalii 
despre aceasta  ramura  a culturii moderne s i 
despre filmul anului, cum spun marii critici, 
„Bohemian Rhapsody”. I n Frant a, la Paris, î n 
1895, are loc prima proiect ie cinematografica  
a unui film de comedie. I n ciuda pa rerilor, o 
lunga  perioada  de timp din vremea aceea s-au 
rulat doar filme de amuzament, subiect 
criticat î ndelung de oamenii serios i. 

O data  cu trecerea timpului, arta filmului 
s-a diversificat, ra spunza nd gusturilor 
noastre. Statisticile spun ca  filmele de 
comedie sunt nu doar cele mai vizionate, dar 
s i cele mai pla cute, iar persoanele care 
î ndruma  orientarea spre aceasta  lume a 
product iei, cei ce se numesc cinefili, duc o 
viat a  mult mai pla cuta  datorita  acestor 
proiect ii. Pa na  acum, t i-am sporit 
curiozitatea? 

Acum vreau sa -t i prezint o proprie 
recenzie despre un film foarte apreciat î n anul 
2018, „Bohemian Rhapsody”. I n acest film, ni 
se prezinta  povestea viet ii lui Farrokh 
Bulsara, un ta na r ambit ios s i excentric na scut 
î n actuala Tanzanie. Ori de ca te ori î i permite 
slujba de hamal la aeroportul Heathrow, 
Londra, Farrokh ia ca te-o pauza  ca sa  
compuna  doua -trei versuri s i sa  fredoneze 
nis te note muzicale. Visul lui e sa  ajunga  artist 

de talie mondiala , fiind perfect cons tient de 
talentul sa u remarcabil s i mai mult deca t 
dornic sa  se afirme. Primul pas pe care-l face 
spre o cariera  istorica  e sa -s i schimbe legal 
numele din Farrokh Bulsara î n... Freddie 
Mercury. Indiferent din ce parte a globului 
es ti, sigur ai auzit de acest ca nta ret  de talie 
mondiala . „Bohemian Rhapsody” urma res te 
ascensiunea trupei Queen, de Ia o gas ca  de 
student i care ca nta  seara prin orice local, 
pa na  la grupul care a zguduit stadionul 
Wembley, î n vara lui ‘85, la concertul caritabil 
Live Aid. Ca î ntotdeauna, reflectoarele sunt 



î ndreptate toate î nspre Freddie Mercury, 
solistul extravagant care continua  sa  ne 
fascineze s i la 27 de ani dupa  moartea sa. 
„Bohemian Rhapsody” e mai mult deca t un 
simplu film. As  spune ca  momentele muzicale 
uluitoare sunt valorificate î ntr-un context 
captivant. Fredonezi î mpreuna  cu Queen nu 
doar pe scena , ci s i î n culise, î n studio s i acasa  
la Mercury. Oscilezi î ntre viat a personala  
tumultoasa  a solistului s i realiza rile lui 
muzicale legendare. Experimentezi toate 
suis urile s i cobora s urile trupei, chiar daca  nu 
la un nivel ata t de profund, î nca t sa  fie cazul 
de prea multe Oscaruri. E clar ca  premiile 
acestea au fost t inta de la bun î nceput, dar 
dincolo de „Cel mai bun mixaj sonor”, singura 
nominalizare cu greutate i-ar putea reveni lui 
Rami Malek pentru rolul principal. Oricum, eu 
zic ca  Rami Malek reus es te sa  se confunde cu 
solistul trupei Queen, mai ales dupa  ce-s i lasa  
emblematica mustat a . La sa nd deoparte 
discutabila asema nare fizica , actorul de 
origine egipteana  se dezla nt uie pe scena  s i 
debordeaza  de energie, duplica nd fidel 
gestica s i patosul lui Mercury. Ca nd pune 

ma na pe microfon, se transforma  total î ntr-o 
legenda  vie ca t se poate de credibila , chiar 
daca  vocea î i e dublata  de adeva ratul Mercury. 
Nu l-am urma rit vreodata  pe Freddie î n 
timpul interviurilor, ca sa  pot spune ca t de 
bine sau prost î l imita  Malek î n afara scenei, 
dar nu pentru imitat ie ar trebui judecat. 
Coloana sonora  e perfecta , dar s tiam asta î nca  
din pre-product ie. Elementul-surpriza  la 
capitolul a sta t ine de departamentul tehnic, 
care a asigurat o remasterizare incredibila  a 
hit-urilor Queen, î ntr-ata t î nca t pot i jura ca  au 
fost î nregistrate aseara  î n studio. Bohemian 
Rhapsody este o melodie de o mare 
complexitate, ava nd o clara  structura  a unei 
mini-opere. Melodia recurge la mai multe 
ritmuri s i multe stiluri muzicale î n decursul 
desfa s ura rii sale de circa s ase minute. 
Bohemian Rhapsody este una dintre melodiile 
format iei Queen de mare succes, care este 
constant reluata  de ca tre stat iile de radio din 
î ntreaga lume. La doar doi ani de la lansare, a 
fost declarata  „Cel mai bun single al ultimilor 
25 de ani”.  

de Vasile Alecsandri 

David Bejinaru, clasa a IX-a 
Narcis Buzilă, clasa a IX-a 

Aceasta  piesa  de teatru mi-a depa s it 
as tepta rile s i pot afirma cu sinceritate ca  mi-a 
fa cut o reala  pla cere sa  o va d. Cu toate ca  
aveam unele temeri asupra piesei alese, toate 
s-au na ruit la î nceperea spectacolului. 

Piesa a fost reprezentata  pe scena 

Teatrului Nat ional „Vasile Alecsandri” din Ias i, 
î ntr-o seara  de noiembrie – era prima oara  
ca nd ningea î n acel an – î nsa  s-a dovedit ca  a 
meritat efortul de a î nfrunta viscolul. Biletele 
au fost achizit ionate cu doar ca teva zile î n 
urma , deci tot i colegii î s i s tiau locurile î n sala . 
Cum am intrat î n stal, o atmosfera  calda  s i 
primitoare s-a putut resimt i. Tot i oamenii de 
acolo erau foarte elegant i, veseli, za mbitori s i 
nera bda tori ca piesa sa  î nceapa . Mi-am 
ocupat locul ala turi de colega mea s i am 
as teptat cu sufletul la gura  sa  intre actorii pe 
scena . I ntr-un final, piesa a î nceput, iar peste 
î ntreaga sala s-a as ternut linis tea. Dinamism, 
umor s i critica societa t ii moderne – acestea 



sunt principalele trei caracteristici pe care le 
asociez cu spectacolul vizionat. Cu toate ca  
personajul Chirit ei are o vechime 
considerabila , apa ra nd pentru prima data  pe 
scena  la juma tatea secolului al XIX-lea, acesta 
continua  sa  reflecte societatea moderna  s i s-o 
critice datorita  glumelor perfect adaptate 
perioadei contemporane. 

„Chirit a î n provint ie”, o opera  profunda , 
dar cu accente comice, a fost pentru mine 
exact ce-mi trebuia. A avut destule momente 
de un mare amuzament s i m-am simt it 
perfect. Piesa vorbes te despre coana Chirit a 
care este ca sa torita  cu Ba rzoi, un ra zes  mai 
î nsta rit, care este o femeie cu aspirat ii î nalte. 
De aceea vrea sa  parvina , sa  adune o avere 
importanta  s i sa  intre î n ra ndul boierilor. Ea î l 
î ndeamna  pe Ba rzoi sa  obt ina  funct ia de 
ispravnic, ca prin abuzuri sa  se î mboga t easca . 

I n casa ei locuies te Lulut a, o fata  orfana , 

dar care mos tenes te o avere importanta . De 
aceea Chirit a vrea sa -l ca sa toreasca  pe Gulit a , 
ba iatul ei cam lipsit de minte s i de educat ie, 
cu Lulut a. Fata î nsa  î l iubes te pe Leonas . 
Acesta se deghizeaza  î n ofit er s i pretinde sa  
locuiasca  î n casa familiei Ba rzoi. El î i face 
curte Chirit ei s i aceasta-i da  portretul ca semn 
ca -l accepta . A doua oara  vine î mbra cat î n 
bricicar (vizitiu) s i se preface ca  are o pricina  
cu Ba rzoi, ca s-o poata  vedea pe Lulut a s i sa  
intre î n casa . El afla  ca  la ispravnic nu se intra 
cu ma na goala , de aceea trebuie sa  cumpere 
un curcan s i sa -l dea ca plocon. A treia oara  
vine î mbra cat î n actrit a . Lulut a – care se 
preface ca  a î nnebunit – î l recunoas te s i cere 
sa  fie logodita  cu actrit a. I n fat a invitat ilor 
chemat i init ial pentru logodna lui Gulit a  cu 
Lulut a, Chirit a s i Ba rzoi sunt nevoit i sa  
accepte ca sa toria dintre Leonas  s i Lulut a, 
fiindca  Leonas  a obt inut î ntre timp funct ia de 
ispravnic s i o s antajeaza  pe Chirit a cu 
portretul, iar pe Grigori cu ploconul. 

Sunt criticate administrat ia s i moravurile 
sociale. Chirit a este un personaj comic, care 
creeaza  situat ii comice. Ea l-a adus î n casa  pe 
musiu S arl, un alt personaj pitoresc, pentru ca 
sa -l î nvet e frant uzes te pe Gulit a . Jocul 
umoristic de limbaj izvora t din incultura  este 
un procedeu realist, iar comedia lui 
Alecsandri este realista  prin spiritul critic, 
prin faptul ca  eroii, conflictul s i subiectul sunt 
luate din viat a sociala  s i sunt aspecte general-
umane. Chirit a este tipul arivistului, Ba rzoi 
este tipul ispravnicului abuziv, Leonas  este 
tipul ta na rului inteligent, Gulit a  este tipul 
adolescentului alintat, Ion sluga, iar Lulut a 
tipul î ndra gostitei. 

Consider ca  merita  î n totalitate sa -t i rupi 
din timpul personal pentru a viziona aceasta  
comedie. Are „de toate” s i pot garanta ca  vet i 
urma ri fiecare secvent a  cu mare atent ie. I n 
cazul î n care suntet i la prima experient a  
teatrala  de vizionare a unei piese, va  
recomand cu toata  ca ldura „Chirit a î n 
provint ie” de Vasile Alecsandri!  



Maria Aron 

Mă numesc Maria şi am 15 ani. În curând, 
se împlinesc patru ani de când fac cursuri de 
pictură la Palatul Copiilor şi nu ştiu cum să 
încep să descriu experienţa mea de până acum 
în acest loc, care, în timp, a devenit sigur şi 
special pentru mine. 

Trebuie sa  recunosc; ca nd am î nceput, 
eram foarte nesigura  pe talentele mele. Cre-
deam ca  nu voi fi la nivelul celorlalt i colegi ai 
mei, î mi era teama  ca  nu ma  voi ridica la 
nivelul as tepta rilor profesoarei mele, ca  voi fi 
ignorata ... Dar nu a fost as a. De-a lungul anilor, 
au venit s i au plecat mult i copii, î nsa  tot i cei 
care au trecut pragul atelierului par sa  aiba  
anumite tra sa turi comune. Des i foarte 
talentat i, niciodata  nu au la sat acest lucru sa  le 
influent eze atitudinea fat a  de ceilalt i, fiind 
foarte prietenos i s i primitori. I n fiecare an, des i 
nu eram cu tot ii aceias i, î n grupa  se formau 
lega turi puternice ca s i cum ne-am fi cunoscut 
de o ves nicie. I n cadrul acestor cursuri, mi-am 
cunoscut cea mai buna  prietena , cea care, î n 
prezent, ma  cunoas te mai bine deca t oricine. 
Cu toate acestea, fiecare este diferit î n felul sa u, 
astfel crea ndu-se o uimitoare diversitate din 
care pot i î nva t a nenuma rate lucruri. E uimitor 
ca t de multe perspective asupra lumii se aduna  
î ntr-o singura  sala  s i ca t de uimitor este sa  le 
descoperi pe fiecare, fie î n infinitele discut ii pe 
care le purta m, fie prin desenele ca rora le da m 
viat a . Iar profesoara noastra ? Este una dintre 
cele mai calme s i ra bda toare persoane pe care 
le cunosc. Ne î ndruma  pe fiecare î n parte sa  ne 
dezvolta m talentul s i sa  ne creasca  iubirea fat a  
de arta . Se ga ndes te mereu la ce e bine pentru 
fiecare î n particular, ajuta ndu-ne sa  ga sim 
inspirat ie pentru una din teme sau ara ta ndu-
ne ata tea modele. I s i face timp sa  lucreze cot la 
cot cu noi, pentru ca lucra rile noastre sa  fie 
terminate la timp pentru o expozit ie sau ca nd 
simt im ca  suntem î ntr-un impas. Eu î nta mpin 
cele mai multe probleme atunci ca nd picta m 
icoane pe sticla . I nsa , profesoara mea se 
asigura  ca  ga sesc un model pe care sa -l termin 

la timp (amintindu-s i mereu ca t de î ncet lucrez 
s i atent ia mea exagerata  pentru detalii 
ca teodata  inutile), ca  folosesc cele mai 
potrivite culori s i ca  sunt capabila  sa  termin 
orice î ncep. De asemenea, de fiecare data , î mi 
arata  noi tehnici prin intermediul ca rora 
lucra rile mele devin mai spectaculoase s i care 
î n timp î mi arata  evolut ia. 

Merg la o s coala  unde accentul nu este pus 
pe arte s i î n care simt cum creativitatea î mi 
este î ngra dita . Deci cum as  putea sa  nu ador 
micul nostru atelier de pictura  î n care vinerea, 
timp de doua  ore, pot sa  î mi las imaginat ia 
libera , ma  pot deconecta complet de lumea 
exterioara , pa s ind î ntr-un univers unde 
conteaza  ceea ce creezi, fiind î nconjurata  de 
copii s i tineri incredibili, care î mi î mpa rta s esc 
pasiunea pentru arte, totul sub î ndrumarea 
unei profesoare as a cum nu am mai î nta lnit. 



Corbu Bianca-Raluca, clasa a XI-a 

Anii dinaintea marelui eveniment ce avea 
sa  aiba  loc la 1 decembrie 1918 au fost foarte 
tulburi, dominat i de starea de ra zboi î n care 
fusese angrenata  Europa acelor timpuri. 
Riscurile pe care le implica aceasta  situat ie 
pentru Roma nia erau foarte mari, ceea ce a 
fa cut ca deciziile sa  fie luate cu foarte mare 
atent ie, cum a fost cazul celei din timpul 
Consiliului de Coroana  de la Sinaia, din iulie 
1914, ca nd, î n ciuda dorint ei ba tra nului rege, 
Carol, primul-ministru, Ionel Bra tianu, 
reus es te sa  obt ina , din partea majorita t ii celor 
prezent i, suportul pentru decizia de 
neutralitate a t a rii. Dar poate ca  intrarea 
Roma niei î n ra zboi de partea Antantei s i 
reus ita reprezentata  de realizarea unita t ii 
nat ionale nu ar fi fost posibile fa ra  efectul 
unui eveniment ce se petrecea cu 39 de ani 
î nainte, î n Marea Britanie, unde se na s tea 
print esa Maria care avea sa  creasca  pe 
domeniul Estwell Park din sudul t a rii. Ta na ra 
print esa  a fost rapid remarcata  de bunica sa, 
Regina Victoria a Marii Britanii, pentru 
personalitatea ei puternica  s i frumuset ea 
fermeca toare. Print esa Maria ar fi putut fi 
Regina Angliei î nsa  mama sa, Maria 
Alexandrovna Romanova a refuzat un mariaj 
cu George al IV-lea care avea sa fie rege al 
Marii Britanii, pentru ca  t intea un mariaj 
european pentru fiica sa. Dupa  ca teva î nta lniri 
ale Print esei Maria cu Print ul mos tenitor al 
tronului Roma niei, Ferdinand de 
Hohenzollern-Sigmaringen, care era german 
de origine, î n 1892, Maria, la doar 17 ani, 
devine logodnica lui Ferdinand I. Des i Regina 
Victoria s-a ara tat surprinsa  de alegerea 
nepoatei sale, considera nd Roma nia o t ara  
necivilizata  s i foarte nesigura , a semnat actele 
de ca sa torie, ceremonie care a avut loc la data 
de 10 ianuarie 1893. Ta na ra sot ie, odata  
ajunsa  la Bucures ti, s-a adaptat foarte greu, 
ata t cu obiceiurile roma nes ti, ca t s i cu limba, 
care i se pa rea teribil de grea, î nsa  a î nceput 
sa iubeasca  aceasta  t ara  s i sa  î mpa rta s easca  
iubirea pentru obiceiurile s i tradit iile 

roma nes ti pe care, mai ta rziu, a ajuns sa  le 
promoveze. Maria a î nceput sa  î mpa rta s easca  
visul roma nesc care a constat î n î nfa ptuirea 
unirii tuturor roma nilor î ntr-o singura  t ara . 
Populat ia Roma niei era extrem de divizata , 
astfel ca  aproximativ juma tate dintre ei tra iau 
î n t a rile vecine (Austro-Ungaria s i Rusia) mai 
exact î n Banat, Cris ana, Maramures , 
Basarabia, Bucovina s i Transilvania. Acestea 
erau t inuturi populate de roma ni, dar care nu 
fa ceau parte din Roma nia s i, prin urmare, 
„visul de aur al Roma niei”, as a cum l-a 
denumit Regina Maria, era acela de a le uni cu 
„Vechiul Regat”. Roma nia î nceputului de 
secolului XX era o t ara  al ca rei popor se 
ga ndea tot mai mult la posibilitatea unei uniri. 

Aspirat iile contrastau cu situat ia dintre 
rege s i regina care se distant asera  unul de 
altul. Regelui Ferdinand, german riguros s i 
disciplinat, î i pla cea sa stea î n linis te, 
preocupat de aspectele politice, î n timp ce 
Reginei î i pla cea sa  iasa , sa  ca la toreasca . Nu 
de put ine ori o rega sea î nca lca nd toate 
regulile curt ii s i exprima ndu-s i dorint a de 



libertate prin ca la rie. I n 1907 Maria l-a 
î nta lnit pe Barbu S tirbey, un om de vaza  î n 
societatea roma neasca , care a introdus-o pe 
Maria î n politica roma na , cei doi ava nd o 
lega tura  puternica . I n anii urma tori lumea se 
î ndrepta cu pas i repezi ca tre ra zboi, Europa 
era divizata  î n doua tabere: Antanta s i 
Puterile Centrale. I n anul 1914 ra zboiul 
î ncepe î nsa  cele doua tabere sunt echilibrate, 
astfel ca  doreau atragerea de aliat i pentru a 
î nclina balant a. Vestea ca  Regele Carol al 
Roma niei a murit, i-a fost data  Mariei de ca tre 
apropiatul sa u, S tirbey care a sunat-o î n 
dimineat a urma toare s i a numit-o „Maiestate”, 
pentru ca , dupa  moartea regelui, ea s i 
Ferdinand urmau sa  preia tronul. 

Simt ind venirea ra zboiului, Regele 
Ferdinand I, care era un german fervent, 
prefera o aliant a  cu Puterile Centrale, î nsa  
dorint a Mariei rezona cu cea a poporului, 
adica  de a intra î n ra zboi de partea Antantei. 
Astfel, convins fiind s i de sot ia sa, Regele 
Ferdinand, dupa  doi ani de neutralitate, a 
acceptat ca Roma nia sa  lupte de partea 
Antantei, motiva nd acest lucru fratelui sa u, 
printr-o scrisoare î n care î i spunea: „Nu mai 
pot ga ndi sau purta ca un german, ci ca un 
roma n…” I nsa  Ferdinand era distrus de faptul 
ca trebuia sa  lupte î mpotriva t a rii sale natale 
s i a familiei sale. La 27 august 1916, Roma nia 
intra  î n ra zboi de partea Antantei, dupa  ce 
primul-ministru Bra tianu face o lista  de 
pretent ii teritoriale, pe care o î nainteaza  
puterilor Antantei. Aceasta, fiind acceptata  de 
aliat i, poporul roma n spera ca  visul nat ional 
putea fi î ndeplinit numai prin ra zboi. 
Ferdinand capa ta  numele de „Regele cel loial” 
pentru ca  nu a t inut cont de propria origine s i 
a fa cut ceea ce era cel mai bine pentru t ara sa. 

I n august 1916 trupele roma ne intrau î n 
Transilvania, printr-o ofensiva  plina  de 
semnificat ii simbolice, frat ii treceau munt ii 
pentru a dezrobi frat ii. I n consecint a , Puterile 
Centrale s i aliat ii sa i balcanici s i-au 
concentrat act iunile militare asupra 
Roma niei. O puternica  ofensiva  germano-
bulgaro-turca  are loc î n Dobrogea iar î n 
Transilvania debuta contraofensiva germane-
austro-ungara . Surprinse de amploarea celor 

doua  ofensive, trupele roma ne au ba tut î n 
retragere, la sa nd Constant a prada  nemt ilor s i 
retra ga ndu-se din Transilvania, pe linia 
Carpat ilor. Ra zboiul modern era devastator 
pentru Roma nia care avea trupele prinse 
î ntre doua  armate germane care avansau ata t 
dinspre nord ca t s i dinspre sud, ajutate de 
aliat i puternici. Stra pungerea Va ii Jiului s i 
î nfra ngerea de pe Arges  aduc trupele inamice 
la un pas de Bucures ti. Regele se vede nevoit 
sa pa ra seasca  capitala, soldat ii se 
descurajeaza  s tiind ca Bucures tiul va fi 
pierdut s i se retrag î nspre Ias i, care devine, 
pentru doi ani, capitala de ra zboi a Roma niei. 
Teritoriul t a rii se redusese la un petrec de 
pa ma nt care î nca  nu fusese cucerit, Moldova, 
unde fusese transportat s i tezaurul nat ional 
ca mai apoi sa  fie î ncredint at T arului Rusiei, 
Nicolae, va rul reginei, care a promis ca  î l va 
proteja. Daca  la Bucures ti situat ia se agravase, 
germanii instituind regimul de ocupat ie, î n 
Ias i lucrurile sta teau s i mai descurajator, 
peste 80.000 de soldat i au murit din cauza 
tifosului, foametei sau epidemiilor… au urmat 
luni grele pentru Roma nia. Regina Maria se 
ocupa î n aceasta  perioada  de î ngrijirea 
soldat ilor ra nit i astfel ca î s i primes te 
supranumele de „mama ra nit ilor” s i devine 
foarte iubita  printre oameni s i, mai ales, 
soldat i. 

Regina simt ea ca  Ferdinand ar trebui sa  fie 
pe front sa  î ncurajeze soldat ii care erau foarte 
dezna da jduit i î n fat a ba ta liilor ce aveau sa  
urmeze, mai ales pentru ca  tot i soldat ii 
roma ni erau t a rani care se confruntau cu o 
acuta  lipsa  de pa ma nt. I n consecint a , exista 
percept ia, amestecata  cu teama , ca  aces tia nu 
aveau pentru ce sa  lupte, ca  trebuie sa  li se 
ofere un motiv palpabil care sa  le justifice 
sacrificial care li se cere î n momentele 
dinaintea luptei finale. Aceasta  realitate a fost 
cea care l-a determinat pe rege sa  t ina , printre 
soldat i, discursul prin care promitea o 
reforma  agrara  cuprinza toare, dupa  ra zboi. 
Soldat ii roma ni aveau sa  lupte pentru o 
promisiune î n ba ta liile de la Ma ra s ti, Oituz s i 
Ma ra s es ti, din iulie-august 1917. Generalul 
Mackensen, care era strategul armatei 
germane spunea: „I n timpul luptei de la 



Ma ra s es ti eram pe un deal s i ma  uitam cu 
binoclul. Am va zut-o pe Regina Maria ca la rind 
î mpreuna  cu trupele. Oamenii mureau î n jurul 
ei, gloant ele zburau peste tot, iar ea î i 
î ncuraja, fa ra  urma  de teama . O regina  care 
face as a ceva, merita  totul.” Prezent a Reginei 
Maria printre soldat i, î n timpul ba ta liei, a 
ambit ionat s i a î mba rba tat armata roma na , 
care a oprit î naintarea germanilor. I nsa  
pagubele suferite au fost drastice: zeci de mii 
de soldat i s i-au pierdut atunci viat a. Pentru 
aces tia a fost ridicat Monumentul Eroilor de 
la Ma ra s es ti, care amintes te, asta zi, de vitejia 
cu care au luptat pentru familiile lor s i au 
apa rat t ara. I ntre timp, î n Rusia se instaleaza  
haosul, noiembrie 1917 î l aduce pe Lenin s i 
pe bols evici la conducere. Rusia î ncepe 
negocierile pentru ies irea din ra zboi, iar 
Roma nia cons tientizeaza  riscul ra ma nerii, 
singura , expusa  unei posibile ofensive 
nimicitoare din partea inamicilor. Deoarece 
Roma nia trimite soldat ii î n Basarabia pentru 
a bloca pa trunderea bols evicilor î n provincie, 
Lenin declara  ruperea relat iilor cu Roma nia s i 
confiscarea tezaurului roma nesc. Un mic 
ajutor a venit din partea unui general 
canadian pe nume Joe Boyle care reus es te sa  
recapete matrit ele pentru tipa rirea banilor 
roma nes ti s i o parte din documentele din 
arhiva nat ionala . I n martie 1918 Rusia î ncheie 
un acord de pace cu Germania s i iese din 
ra zboi, ceea ce a fort at Roma nia sa  î ncheie s i 
ea un acord de pace care avea condit ii foarte 
drastice impuse de germani: cedarea unui 
pa rt i din Dobrogea ca t s i exploatarea de ca tre 
Germania a zonei extractive din Roma nia 
pentru 99 de ani. Cu toate ca  termenii pa cii 
erau extrem de duri pentru noi, condit iile 
militare extrem de nefavorabile ne-au fort at 
sa  o accepta m. Regina Maria scria î n lega tura  
cu acordul de pace astfel: „As  vrea sa fiu 
ba rbat. Nu exista  ba rbat i î n t ara asta!” ca t s i: 
„Mi-e rus ine sa  fiu regina unor las i”. Cu toate 
acestea decizia era luata , t ara era î nfra nta  iar 
politicienii se temeau de consecint ele 
ama na rii pa cii cu germanii, s i as a tergiversata  
aproape doua  luni, as a ca  semneaza  î n aprilie 
1918. I n acest timp Basarabia profita  de 
haosul creat î n Rusia s i î s i declara  autonomia, 

iar la data de 27 martie 1918 voteaza  unirea 
cu Roma nia. Acesta era primul pas ca tre 
realizarea visului roma nesc iar Regina scria î n 
jurnalul ei: „E un mare eveniment pentru t ara . 
E primul pas ca tre unirea visata  a poporului 
roma n”. 

Dupa  ies irea Roma niei din ra zboi familia 
regala  s-a mutat la Bicaz unde Regina Maria a 
î nceput sa  poarte costume nat ionale cu care 
mergea î n satele din apropiere dorind sa  

ment ina  treaz spiritul nat ional. Cu toate astea 
restul t a rii suferea groaznic: gra nele, vitele, 
alimentele s i rezervele petroliere erau luate 
de ca tre germani pentru a fi duse sa  
hra neasca  soldat ii î nca  aflat i pe front. Spre 
finalul anului lupta capa ta  o î ntorsa tura  
dramatica , peste un milion de soldat i 
americani vin pe ba tra nul continent 
european, Ferdinand hota ra s te sa î s i impuna  
autoritatea s i da  germanilor un ultimatum, la 
10 noiembrie 1918, prin care le cere sa  iasa  
din t ara . Roma nia reintra simbolic î n ra zboi 
cu o zi î naintea sfa rs itului sa u, Germania 
semna nd armistit iul la 11 noiembrie 1918. 
Odata  cu sfa rs itul ra zboiului, t elul roma nesc 
pa rea tot mai realizabil, astfel ca  roma nii 
organizau aduna ri prebiscitare. Delegat i din 
Banat, Cris ana, Transilvania s i Maramures  se 
î nta lnesc la Alba-Iulia, 1228 de reprezentant i 
ai tuturor organizat iilor acestor provincii au 
proclamat unirea Transilvaniei, s i a celorlalte 



teritorii locuite de roma ni, cu Roma nia la 1 
decembrie 1918 forma ndu-se astfel Roma nia 
Mare. I n aceeas i zi Ferdinand s i Maria sosesc 
î n Bucures ti, Maria scria cu multa  bucurie 
referitor la acea zi ma reat a  pentru poporul 
roma n: „Oras ul era î n delir. Lipsisera m doi ani 
[…] Noi reveneam dupa  ce î mplinisem visul 
cel dintotdeauna, visul de aur al Roma niei […] 
revenisera m cu Roma nia Mare”. I nsa  reus ita 
î nfa ptuirii unirii trebuia confirmata  de 
recunoas terea internat ionala , care putea fi 
obt inuta  doar î n cadrul Conferint ei de Pace de 
la Paris, prin sust inerea Frant ei s i a Marii 
Britanii, sust inere pe care Bra tianu s i 
delegat ia roma na , î n ciuda î ncerca rilor 
repetate, nu au putut-o obt ine. Roma nia era î n 
impas, as a ca  s-a hota ra t ca Regina Maria sa  
mearga  la Paris, Maria scria î n jurnalul ei: 
„Roma nia are nevoie de o fat a , iar eu voi fi 
aceea”, precum s i: „roma nii mei au o credint a  
aproape mistica  î n puterile mele, ceea ce ma  
nelinis tes te î ntruca tva. Cuva ntul unei femei 
nu poate schimba evenimente ata t de 
importante.” Regina Maria, odata  ajunsa  la 
Paris, lucra neî ncetat la cauza roma neasca , 
fiind cons tienta  ca  trebuie sa  î i atraga  de 
partea Roma niei pe pres edint ii Conferint ei 
pentru a reus i sa obt ina  recunoas terea 
internat ionala . La o prima î nta lnire a Mariei 
cu premierul Frant ei, George Clemenceau, 
acesta s-a dovedit a fi furios pe Roma nia 
pentru ca  a semnat Acordul de Pace din 1918 
cu Germania, socotind ca  a fost un act de 
tra dare. Neobt ina nd sprijinul lui Clemenceau 
pentru cauza roma neasca , Regina Maria 
pleaca  la Londra pentru a obt ine sprijinul 
va rului sa u, Regele George al V-lea s i de la 
primul-ministru britanic, despre care scria: 
„Dl. Lloyl George adora sa  vorbeasca . Era 
foarte spiritual s i î s i savura propriile glume”, 
astfel ca  î i ca s tiga  simpatia s i sprijinul. I n 
aprilie 1919, Regina Maria continua  eforturile 
pentru Roma nia s i are discut ii cu W. Wilson, 
pres edintele Statelor Unite. Cu toate ca  Regina 
Maria nu obt inuse garant ii solide î n urma 
discut iile cu cei trei lideri, ea atra sese presa 
de partea sa, aceasta scriind despre cauza 
roma neasca , sust ina nd-o. Maria decide sa  

profite de preocuparea Conferint ei fat a  de 
extinderea revolut iei bols evice î n Ungaria s i 
cum Roma nia era una dintre put inele t a ri care 
î nca  mai avea o armata  bine prega tita , s-a 
ajuns la posibilitatea folosirii Roma niei 
pentru î na bus irea revolut iei bols evice de la 
Budapesta. Eliminarea pericolului extinderii 
bols evismului î n centrul Europei a atras 
simpatia puterilor victorioase fat a  de 
Roma nia. Tratatul de la Trianon (iunie 1920) 
a confirmat apartenent a la Roma nia a 
teritoriilor care se alipisera  t a rii î n 1918: 
Bucovina, Banat, Cris ana, Maramures , 
Transilvania s i Basarabia. Primul-ministru, 
Ionel Bra tianu recunos tea ca  Regina Maria a 
fa cut pentru Roma nia, î n ca teva zile, mai mult 
deca t a reus it el, î mpreuna  cu delegat ia 
roma na , î n ca teva luni. 

Regele Ferdinand s-a stins din viat a  la 20 
iulie 1927, ra pus de ba tra net e. Regina Maria 
avea sa  mai tra iasca  î nca  unsprezece ani, pa na  
î n 1939. La disparit ia ei, Roma nia a jelit-o s i 
s i-a exprimat recunos tint a. Ea nu s-a la sat mai 
prejos la sa ndu-i poporului sa u adoptiv 
imagini pe care el trebuia sa  le asocieze cu 
ma ndria, jertfa s i respectarea mos tenirii 
stra mos es ti s i a tradit iilor. I n fiecare an de 
dupa  1918 regina a oferit aceste exemple 
participa nd la paradele î nchinate Marii Uniri, 
î mbra cata  î n uniforma militara  s i ca la rind 
ala turi de ceilalt i soldat i s i purta nd cu 
ma ndrie, î n diferite ocazii, ves mintele 
tradit ionale roma nes ti. I n ziua î nmorma nta rii 
acesteia i s-a respectat o ultima dorint a : 
sicriul care era as ezat pe un afet de tun a fost 
urmat de ultimul sa u cal preferat, iar inima, 
dupa  cum s i-a dorit, a fost depusa  intr-o 
capela  ortodoxa  construita  la dorint a ei, cu 
ca t iva ani î nainte, pe domeniul care i-a fost cel 
mai drag, la Balcic. Capela "Inima Reginei 
Maria" de la Bran este o copie a Capelei „Stella 
Maris” din Balcic, locul unde a fost pusa  
caseta din argint s i pietrele pret ioase, cu 
inima Reginei, î ntr-un sarcofag de marmura . 
Pentru toate ca te au fa cut pentru t ara care nu 
a fost, dar devenise a lor, ata t Regele 
Ferdinand, ca t s i Regina Maria, sunt omagiat i. 



Vasilica Silvia Hriscu, clasa a XI-a 

Natura a fost considerata  mereu izvor 
nesecat de inspirat ie pentru toate artele. 
Ritmurile muzicale, î n majoritatea lor, sunt 
preluate de la sunetele sesizate de om direct 
din lumea î nconjura toare. Oamenii au î nva t at 
sa  ca nte imita nd cu vocea ciripitul 
ademenitor al pa sa rilor, fiind astfel, natura, 
prima lor muza . Ca s i exemplu, î l vom lua pe 
Antonio Lucio Vivaldi care s-a na scut î n 
Venet ia, î n data de 4 martie 1678, fiind unul 
dintre cei mai important i compozitori s i 
muzicieni ai Occidentului s i Universului. De-a 
lungul viet ii sale, a compus 770 de lucra ri, 
î ntre care se numa ra  477 de concerte s i 46 de 
opere. 

Vivaldi a iubit viat a cu intensitate, iar 
emot ia trezita  î n el de transforma rile naturii a 
dat nas tere concertelor pentru vioara , 
denumite „Anotimpurile”. Acestea descriu 
cele mai frumoase scene de prima vara , vara , 
toamna  s i iarna . 

Primăvara este descrisa  ca o explozie 
colorata  de flori, fluturi s i ca ntece ale 
pa sa rilor, ce init iaza  un imn al bucuriei. 
Trilurile pa sa rilor, evocate de trei viori solo, 
sunt completate de susurul apei, dar s i de 
fulgere s i tunete care anunt a  ploile abundente 
ale prima verii. O alta  scena  a „Prima verii” 

prezinta  un pa stor ce doarme. Visul dulce s i 
calm al acestuia este zugra vit de solo-ul de 
vioara s i completat de murmurul va ntului. A 
treia scena  din „Prima vara ” prezinta  bucuria 
prin intermediul ca ntecelor s i dansurilor 
vivace. 

Vara este cel mai cald sezon, temperaturile 
ridicate afecteaza  oamenii s i animalele 
deopotriva , iar scenele sunt dominate de 
î ncetineala . Cu toate acestea, Vivaldi ne 
transmite prin muzica  sa s i ritmurile 
pa sa rilor, care dau dinamism anotimpului. 
Cucul s i cioca rlia sunt prezente î n nopt ile 
calde de vara  s i la apusul soarelui. A doua  
parte a concertului prezinta  un agricultor, 
revenit acasa  dupa  o zi grea de munca . 
Somnul acestuia este î ntrerupt de un fulger 
care anunt a  furtuna . Vivaldi î ncheie „Vara” cu 
descrierea naturii dezla nt uite. 

Toamna este prezentata  de Vivaldi ca  un 
anotimp plin de bucurie. Este vremea 
recoltelor, iar roadele obt inute sunt un motiv 
de fericire. Toamna, frunzele copacilor î ncep 
sa  se usuce, iar clavecinul interpreteaza  o 
melodie care ne face sa  ne imagina m ca derea 
capricioasa  a frunzelor uscate. 

Iarna este descrisa  prin ca derea lenta  a 
fulgilor de nea, frigul intens s i rafalele de va nt. 



A doua  parte a concertului „Iarna” a lui Vivaldi 
î nfa t is eaza  omul fericit, ce observa  pica turile 
mici ale ploii de iarna  cum se izbesc de 
fereastra . Ritmul viorii descrie fericirea s i 
ca ldura de acasa . I n ultima parte din „Iarna ”, 
orchestra imita  va ntul care î ncepe sa  sufle din 
ce î n ce mai tare, pa na  ca nd devine o furtuna . 
Finalul anunt a  marea creat ie a 
„Anotimpurilor”: deci este iarna , dar aceasta 
are marile ei frumuset i. 

Povestea „Anotimpurilor” lui Vivaldi chiar 

ne î ndeamna  sa  ne bucura m de natura  s i sa  
asculta m cu s i mai mult interes concertele 
compozitorului. 

Prin muzica , se creeaza  o lega tura  plina  de 
armonie î ntre om s i natura  ca un ansamblu 
primordial, care asigura  interact iune s i 
pla cere. Ca ntecul pa sa rilor este complex, 
prelungit s i ritmic; el este adesea asociat 
perioadei prenupt iale s i marca rii teritoriului, 
aidoma ca ntecelor noastre despre patrie s i 
iubire. 

E firesc să sacrifici ceva pasiunii căreia i te-ai dedicat... 

Viviana-Maria Radu-Ţaga, clasa a IX-a 

Dupa  10 ani î n care am ajuns sa  fac parte 
din marele univers al muzicii, prin 
participarea mea la recitaluri, concerte, 
spectacole, festivaluri, masterclass-uri s i 
bineî nt eles concursuri, cu î ncerca ri s i reus ite, 
cu salturi sau stagna ri, nu mai pot detas a 
viat a de elev de studiul la instrumentul pe 
care l-am ales: pianul. Am pa s it î ncreza toare 
î ntr-o noua  etapa , cea a anilor de liceu, fa ra  a 
lipsi privirea de nostalgia suitei de pas i 
anteriori fa cut i de-a lungul drumului meu. 

Povestea unei deschideri de orizont a 
î nceput pentru mine î nainte de s coala 
primara , ca ci am avut s ansa de a ma  nas te 
î ntr-o familie de muzicieni, astfel ca  primele 
mele experient e muzicale dateaza  de la va rsta 
de 3-4 ani. Jocul alb-negru al pianului l-am 
descoperit la Casa Corpului Didactic, unde o 
î nsot eam pe mama la repetit iile Corului 
Camerata. Atingerea clapelor m-a fascinat. Au 
urmat spectacolele vizionate la opera , unde 
am descoperit o mult ime de artis ti, ca nta ret i, 
instrumentis ti, balerini, iar decorurile s i 
costumele î mi sta rneau interesul. Ulterior, am 
intrat s i î n sala de concert a Filarmonicii, unde 
am putut urma ri î ndeaproape gesturile s i 
mimica interpret ilor, ata t î n concertele 
simfonice, cu pianul ce se afirma drept regele 
instrumentelor, ca t s i î n concertele camerale, 
cu sonorita t i fine s i rafinate. 

Din copila rie, am avut sentimentul ca  nu 
pot tra i fa ra  muzica ,,,,,,, iar de acest lucru sunt 
pe zi ce trece tot mai cons tienta ! Pentru mine, 
o poveste de succes este o lupta  continua  de
a-t i depa s i propriile limite, chiar s i cele fizice, 
ca ci muzicianul depune un efort asema na tor 
sportivului. Cei doi performeri mai au î n 
comun î nca  un lucru: necesitatea impunerii s i 
respecta rii unei discipline stricte, ca ci e firesc 
sa  sacrifici ceva pasiunii ca reia i te-ai dedicat. 
Fa ra  antrenamentul zilnic, nici muzicianul, 
nici sportivul nu î s i pot ghida efortul ca tre 
reus ita . Orice zi lipsita  de gimnastica 
degetelor, mis carea brat elor, mecanismul 
î nva t a rii pe de rost se resimte ada nc. 
Combinat ia dintre efortul fizic s i cel psihic, 
dozarea celor doua  componente s i ca s tigarea 
unui plus de virtuozitate, expresivitate sau a 
unor noi posibilita t i de redare a emot iei sunt 
indispensabile interpretului î n devenire. 

Oamenilor le place sa  asculte muzica  (de 
diverse genuri, evident) cu ochii sufletului s i 
cu auzul inimii. Put ini dintre asculta tori s tiu 
sau realizeaza  ce se afla  î n spatele produsului 
artistic final. Un amestec de munca , talent, 
sperant a , oboseala , stres, curaj, ambit ie, 
dedicat ie, entuziasm; senzat ia de dupa  o 
festivitate de premiere, ca nd te î ntrebi: „S i... 
care va fi urma torul pas?” Ca nd am pornit pe 
acest drum al dezvolta rii, nu s tiam ce va 



urma, ca t de complicat s i greu va fi sa  urmez 
pas ii pentru a ma  forma ca muzician, sub 
atenta î ndrumare a doamnei profesoare 
Carmen S oltuz. 

Specificul performant ei ce t ine de 
interpretare muzicala  este, cred eu, destul de 
diferit de cel al celorlalte discipline s colare. 
Ca nd es ti î n fat a publicului, nu mai pot i s terge 
ce ai fa cut, nu pot i reveni, nu poate sa  î t i vina  
o idee pe parcurs; trebuie sa  fii cu ga ndul
acolo, î n fiecare clipita . E o stare pe care 
trebuie sa  o controlezi î n detaliu s i pe care 
trebuie sa  o prega tes ti cu mult timp î nainte. 
Lucra m ore î ntregi î n fiecare zi, de-a lungul a 
ca torva luni bune, pentru a ca nta... doar 
juma tate de ora ! Pot i avea o zi proasta , pot i 
pur s i simplu sa  nu fii cu mintea acolo, sa  nu 
te concentrezi î ndeajuns, ma na sa  nu te 
asculte, iar toata  munca pe care ai depus-o nu 
se mai vede. Acestea sunt dezavantajele 
acestui domeniu frumos, dar... pretent ios! 
Reversul medaliei î l reprezinta  momentul 
reus itei, reprezentat de aplauze, premii, 
trofee, satisfact ia lucrului bine fa cut s i 
aprecierea celor ce te asculta  (a profesorilor 
este cea mai valoroasa !). 

Suntem î n continua  devenire, iar unul 
dintre motivele acestei metamorfoze spre 
maturitate î l constituie confruntarea la 
competit iile de profil. Participarea la un 
concurs contribuie î n mod esent ial la 
formarea unui adolescent ata t pe plan 
intelectual, ca t s i pe plan emot ional. I n plus, 

elevul are posibilitatea de a lega prietenii cu 
oameni din diferite colt uri ale t a rii, cu indivizi 
de nat ionalitate diferita ; pa s es te pe ta ra muri 
noi, na sca ndu-se amintiri de neuitat. 
Concursurile, ies irile î n fat a publicului, î n 
recitaluri sunt filtre ce ne ajuta  sa  sca pa m de 
emot iile negative s i ne prega tesc pentru 
ascensiunea profesionala  ca tre Marele 
Concert. Ca nta m cu bucurie s i entuziasm, ca ci 
muzica este fa cuta  pentru a fi ascultata . 

Drumul pa na  la a fi solist î ntr-o orchestra  
este unul lung, cu trasee complicate, da mburi 
s i flori, evenimente care vor î ncerca sa  ne 
sla beasca  puterile, sa  ne opreasca  din drumul 
nostru, dar determinarea s i perseverent a pot 
fi chei ale succesului. Parafraza ndu-l pe 
George Enescu, 99 la suta  este munca  s i 1 la 
suta , talent! Fat a  de elevii de la alte s coli, 
avem de studiat la instrument î n fiecare zi, 
fa ra  a neglija temele de la disciplinele de 
cultura  generala . Multa  lume spune ca  nu 
tra im o copila rie normala , ca  nu suntem copii 
obis nuit i, ca ci petrecem prea mult timp 
retras i, î n compania instrumentului nostru, 
neava nd timp de activita t i extras colare. Nu 
este o afirmat ie lipsita  de adeva r, dar daca  ne 
place ceea ce facem, nu o vom resimt i ca pe o 
povara  s i vom avea timp sa  facem s i lucruri 
mai lejere, copila res ti. Daca  atingem punctul 
î n care interpretarea î n sine, studiul la 
instrument e o stare de bine, atunci î nseamna  
ca  am ales ceea ce trebuia, ca  facem ceea ce 
ne-a fost ha ra zit: Muzica! 

Adi Nistor, clasa a IX-a 

Fascinanta lume a tranzact iilor virtuale a 
adus î n atent ia noastra  criptomonedele sau 
criptovalutele, monede virtuale sau digitale, 
care utilizeaza  criptografia pentru securitate. 
Apa rute ca o consecint a  a crizei financiare 
declans ate î n anul 2008, criza  ce a generat 
sca derea î ncrederii î n ba ncile tradit ionale, 
criptomonedele nu depind de ba nci sau 
guverne, dar pot fi schimbate (sau speculate) 
la fel ca orice moneda  fizica . As adar, aceste 

mijloace de plata  nu sunt supuse 
reglementa rilor ba ncilor centrale, nu depind 
de autoritatea monetara  a niciunui stat. 
Tranzact iile/transferurile cu monede virtuale 
se pot efectua s i valida fa ra  intermediari, doar 
cu ajutorul ret elei peer-to-peer a sistemului. 
I n acest moment, exista  1.629 de monede 
virtuale î n î ntreaga lume, potrivit 
coinmarketcap.com. 

Cel mai popular s i mai valoros activ digital, 
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prima criptomoneda care a surprins publicul 
larg, redefinind conceputul de moneda  
convent ionala , a fost bitcoin, lansat î n 2009 de 
ca tre un individ sau grup cunoscut sub 
pseudonimul Satoshi Nakamoto. La fel de 
populare sunt s i alte criptomonede, respectiv 
ethereum, litecoin sau ripple. 

Informat ii despre cursul monedelor 
virtuale s i top-ul celor 10 criptomonede pot fi 
aflate de pe platforma online 
coinmarketcap.com. Criptomonedele se 
comporta  exact ca banii: odata  ce te afli î n 
posesia lor, pot fi folosite pentru a obt ine 
bunuri sau servicii. Des i sunt diferite, 
criptomonedele au caracteristici comune: 
- Sunt unidirect ionale. Dupa  ce trimit i o 

criptomoneda s i ret eaua a confirmat 
tranzact ia, nu o mai pot i lua î napoi, deca t 
daca  prietenul ta u î t i va trimite una 
î napoi. 

- Nu este necesara  o carte de identitate, 
ra ma i î n mare parte anonim. 

- Ai nevoie doar de un portofel digital, 
echivalentul unui cont bancar. Acesta 
permite primirea de criptomonede, 
stocarea s i trimiterea ca tre alte conturi. 
Portofelele stocheaza  parola privata  
necesara  pentru a accesa adresa bitcoin. 
Fiecare utilizator instaleaza  o aplicat ie 

software, care este un fis ier portofel digital, 
pe calculator sau pe telefonul mobil. 
Folosindu-se de acest portofel digital, 
utilizatorul poate sa  trimita  sau sa  primeasca  
criptomonede de la alt i utilizatori. 
Comisioanele sunt reduse, plata se poate face 

fa ra  ca datele personale sa  fie asociate cu 
tranzact ia. Important este ca  utilizatorii au î n 
permanent a  controlul tranzact iilor, transferul 
este foarte rapid oriunde î n lume s i nu exista  
limita  de suma  pentru transferuri. 

I n prezent, moneda virtuala  are o utilizare 
redusa . Exista  interdict ia utiliza rii anumitor 
criptomonede î n unele t a ri. 

Valoarea ei este data  de cerere s i oferta . 
Nu tot i comerciant ii accepta  cripomoneda ca 
metoda  de plata , iar tranzact iile efectuate 
sunt ireversibile, anularea fiind imposibila . 

Dincolo de oportunita t ile aduse de 
investit iile î n monede digitale, prezentate de 
firmele de brokeraj, de consultant a  sau de la 
diverse platforme de tranzact ionare, apar 
î ntreba ri, cum ar fi: care sunt cele mai stabile 
pentru investit ii, care sunt cursurile s i 
evolut ia lor de-a lungul timpului s i, evident, 
care este cel mai bun moment pentru a intra 
pe piat a . Riscurile unei investit ii î n bitcoin 
sunt î nsa  foarte mari. 

Daca , la î nceputul anului 2010, un bitcoin 
valora undeva î ntre 0,003 dolari s i 0,08 dolari, 
î n anul 2011 a crescut pa na  la 31 de dolari, 
apoi a sca zut. Din 2013 s i pa na  la finalul lui 
2016, moneda a avut o valoare de maximum 
1.000 de dolari. Apoi, î n 2017, pret ul sa u a 
explodat, iar apogeul a fost de 19.936 de 
dolari (coinranking.com). O alta  problema  ar 
fi fraudele cu monede virtuale, care sunt la 
ordinea zilei. 0 investigat ie recenta  a 
Universita t ii Texas arata  ca  pret ul bitcoin a 
fost manipulat î n 2017 cu ajutorul unei alte 
monede virtuale, numita  tether, potrivit 
Reuters. 

Exista  riscul ca aproape oricine are 
cunos tint e de programare sa  scrie un 
manifest prin care sa  î s i lanseze „moneda” s i 
un cod prin care sa  genereze aceste monede. 
S i nu toate sunt bune. Autorita t ile din SUA 
investigheaza  astfel de lansa ri de monede 
care sunt pur s i simplu fraude. Astfel, î nainte 
de a cumpa ra astfel de monede virtuale 
trebuie sa  verificat i exact cine sunt cei care le-
au inventat s i cine sunt cei care le 
promoveaza . 
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Diana Ciobănică, clasa a XII-a 

Luni dimineat a, o noua  zi, un nou î nceput 
de sa pta ma na ; razele solare î ncearca  sa  se 
strecoare printre frunzele ara mii ale 
copacului din fat a ferestrei mele. Deschid 
î ncet ochii, realiza nd ca  e dimineat a  s i ca  
trebuie sa  ajung la s coala ; ma  ridic repede din 
pat. Ma  uit la ceas, e 06:35, deci nu trebuie sa  
ma  gra besc. I nca  adormita , hota ra sc sa  merg 
la baie pentru a ma  spa la pe fat a , dar ca nd 
deschid us a... HOP! Un stra in î n casa mea!!! 

– Cine es ti tu, omule?! holba ndu-ma  la
pa rul lui ciufulit care m-a amuzat pe moment. 

– Nu te speria! Vei afla î n cura nd cine sunt
eu. Dar tu nu aveai cumva o tema  pentru 
asta zi la fizica ? 

– Vaaaai! Nu pot sa  cred ca  am uitat. Am
adormit aseara  î n timp ce ma  ga ndeam la ce 
as  putea scrie despre teoria relativita t ii... Nu 
prea am î nt eles la ora de fizica . Ce ma  fac 
acum?! Doamna î mi va pune nota 3! 

– Stai linis tita ! De aceea sunt eu aici.
S i zica nd acestea, scoate un cerc mare s i... 

BOOM! Deodata  am simt it cum ceva ma  
atrage cu o viteza  nemaipomenit de mare, de 
parca  as  fi zburat. Am ajuns la nis te port i 
imense, albe s i extrem de stra lucitoare, care 
mi-au luat vederea pret  de ca teva secunde. 
Am deschis ochii s i am va zut o familie 
frumoasa , î ntr-o casa  mica  s i modesta , cu doi 
copii care se jucau prin curte. Ma  uit la omul 
care mi-a tulburat dimineat a s i care da  
afirmativ din cap. Atunci am î nt eles: aceea va 
fi familia mea. Era uimitor! Totul pa rea a fi 
real! Mi-am va zut viitorul, am aflat ca  voi avea 
o profesie minunata  s i o familie fericita . Eram
ata t de entuziasmata , ca nd... simt cum ceva 
foarte puternic ma  trage î napoi cu viteza . 
Deodata , totul î ncepe sa  se î ntunece. Ajungem 
la nis te port i mari, din fier gros, s i treca nd de 
ele totul s-a schimbat î n alb-negru. Va d î n 
depa rtare o stra dut a  demodata  s i pustie, pe 
care trece un autovehicul foarte vechi. Scot 
telefonul mobil din buzunar s i... exact cum 
credeam! E gol! Nu apa rea nimic scris, niciun 
meniu, nici ma car ora nu era afis ata ... doar un 

ecran luminat! Realizez imediat ca  suntem 
undeva pe la sfa rs itul secolului al XIX-lea, 
ca nd î nca  nu se inventase telefonul mobil. 

– Nu-mi vine sa  cred! Cum este posibil
acest lucru? Credeam ca  este doar un subiect 
de science-fiction ca la toria î n timp s i spat iu... 

– Ei bine, dupa  cum ai va zut, acest lucru
este posibil, nu contravine legilor fizicii. 
Teoria relativita t ii enunt ata  de mine a pus 
bazele unor principii care fac posibila  aceasta  
ca la torie fantastica . 

– Ooo... Albert Einstein?! Te rog, explica -mi
cum este posibil as a ceva! 

– Pa a a i... Orice obiect care are masa ,
indiferent ca  este un om, o stea sau o planeta , 
va deforma aceasta  t esa tura , o va face sa  se 
curbeze î ntr-o oarecare ma sura , iar obiectele 
se vor mis ca astfel pe o traiectorie us or 
curbata . S tii ca  spat iul nostru are 3 
dimensiuni... Ei bine, ca la toria î n timp este, de 
fapt, o ca la torie î n cea de-a 4-a dimensiune a 
spat iului. As adar, prin atingerea unei viteze 
apropiate vitezei luminii, se poate ca la tori î n 
viitor. Spre exemplu, un ipotetic tren care ar 
atinge 99,99% din viteza luminii s i ar 
î nconjura Terra de mai multe ori pe secunda , 
ar putea fi considerat o mas ina  a timpului. 
Pasagerii de la bord, datorita  scurgerii 
timpului mult mai î ncet la bord, ar ca la tori î n 
viitor. Iar daca  acelas i tren ar ca la tori mai 
repede deca t viteza luminii, ar putea ca la tori 
î napoi î n timp. 

– Vaai! Ca t de uimitor!
– S i ca sa  î nt elegi mai bine teoria

relativita t ii, o sa  î t i dau ca teva exemple 
concrete din viat a de zi cu zi. 

Deodata  m-am trezit î ntr-o mas ina , la 
volan fiind tocmai Albert Einstein! 

– O sa  î t i dau un exemplu mai relevant.
Daca  te pun acum sa  torni o ba utura  î ntr-un 
pahar, reus es ti fa ra  sa  dai vreo pica tura  pe 
jos? 

– Nu cred, e aproape imposibil!
– Pa i, ata ta timp ca t eu conduc cu o viteza 

constanta , pe o port iune plana  s i rectilinie, tu 



nu vei resimt i senzat ia ca  es ti î n mis care. 
As adar, pot i citi cu us urint a  o carte sau pot i 
turna o ba utura  î ntr-un pahar s i t i se va pa rea 
la fel ca atunci ca nd mas ina sta  pe loc. Toate 
acestea deoarece, relativ la mas ina , tu, cartea 
sau ba utura nu va  mis cat i deloc. Bineî nt eles, 
toate acestea, daca  mas ina nu î s i modifica  
deloc viteza sau direct ia de deplasare. 

– Ooo, acum totul prinde sens! Dar nici
bine nu am terminat de rostit, ca  m-am trezit 
cu domnul Einstein î ntr-un aeroport. 

– Acum, î t i voi da un alt exemplu. Vezi acea
banda rulanta ? Ea se mis ca  cu viteza de 3 
km/h. Tu vei sta la nga  banda  î n repaus, iar eu 
ma  voi mis ca pe banda  cu viteza de 3 km/h. 
Cu ce viteza  crezi ca  ma  mis c eu acum relativ 
la tine? 

– Pa i... Sa  ma  ga ndesc... 6 km/h, nu?
– Bravo, te prinzi repede! Dar ce crezi daca 

ma  deplasez cu viteza de 3 km/h î n sens 
contrar benzii?  

– Ha, ha! Des i tu te mis ti, eu te voi vedea î n
repaus relativ la mine. 

– Corect! Concluzia e ca  doi observatori,
pentru a se pune de acord cu privire la 
ma sura torile de viteza  efectuate trebuie sa  
adune sau sa  scada  viteza relativa  a unuia fat a  
de cela lalt. Aceasta reprezinta  temelia 
relativita t ii clasice. 

– Fascinant!
– S i ca sa  î nt elegi mai bine, as  vrea sa  te

supun unui mic test. Sa  presupunem ca  un 
camion se deplaseaza  constant s i pe o 
port iune dreapta  de autostrada  cu viteza de 
100 km/h. I n interiorul acestui, camion se afla  
o echipa  de baseball, care se antreneaza . Unul
dintre sportivi arunca  mingea cu o viteza  de 
150 km/h, iar tu te afli cu un dispozitiv radar 
ala turi de ei, î n camion. Ce viteza  a mingii va 
î nregistra dispozitivul? 

– Pa i, ava nd î n vedere ca , relativ la ei s i la
camion, eu nu ma  mis c, dispozitivul va 
î nregistra viteza cu care s-a aruncat mingea, 
adica  150 km/h... 

– Bravo! S i daca  tu te afli la nga  s osea s i
î nregistrezi aceeas i aruncare, ce viteza  va 
ara ta dispozitivul? 

– E simplu! î n cazul acesta, dispozitivul va
î nsuma viteza cu care se mis ca  camionul 

relativ la mine s i viteza cu care se mis ca  
mingea relativ la camion, rezulta nd 250 
km/h. 

– Felicita ri! Acum s tii ca  î nsumarea
vitezelor e cel mai reus it mod de a explica 
relativitatea clasica . Dar ce t ii minte de la 
orele de fizica  despre lumina ? 

– I mi amintesc ca  lumina este o unda 
electromagnetica  care se mis ca  prin spat iul 
cosmic cu o viteza  de 300.000 km/s. 

– Corect! Dar privind problema din punct
de vedere al relativita t ii, relativ Ia ce se mis ca  
lumina cu aceasta  viteza ? 

– Hmm... Asta nu mai s tiu.
– Ei bine, aceasta este dilema cu care se

confruntau s i fizicienii de la î nceputul 
secolului al XX-lea. Dar eu am acceptat ca 
fiind corecte doua  not iuni aparent 
contradictorii. As adar, orice persoana  aflata  
î n mis care cu viteza  constanta  va observa 
aceleas i legi ale fizicii ca un observator 
stat ionar. Deci, tot i observatorii vor ma sura 
aceeas i valoare a vitezei luminii, indiferent de 
starea lor de repaus sau de mis care. 

– Sa  î nt eleg ca  lumina se mis ca  cu viteza
de 300.000 de km/s relativ la tot? 

– I ntocmai! Numai ca  viteza este ma sura
variat iei distant ei î n timp, iar pentru a se 
pune de acord cu privire la viteza luminii, 
divers i observatori trebuie sa  fie î n dezacord 
î n ceea ce prives te distant a s i timpul. 

– Ok, cred ca  î ncep sa  î nt eleg. Deci trebuie
sa  fim de acord î n ceea ce prives te viteza, dar 
se pare ca  va trebui sa  fim î n dezacord î n ceea 
ce prives te componentele acesteia? 

– Absolut adeva rat! Ca sa  î nt elegi mai bine,
î t i voi da un exemplu. Imagineaza -t i doua  
nave spat iale, una aflata  î n repaus, iar cealalta  
aflata  î n mis care. Atunci ca nd nava aflata  î n 
mis care trece prin dreptul celei stat ionate, 
fiecare nava  î s i aprinde propriul laser. Viteza 
luminii laserelor nu depinde de starea de 
mis care sau de repaus a navelor s i vei observa 
ambele raze ca la torind cu aceeas i viteza  s i 
anume o secunda -lumina  pe secunda , chiar 
daca  timpul se dilata , iar lungimea se 
contracta . 

– Aaa... Acum am î nt eles cum sta  treaba cu
aceasta  celebra  teorie. S i dupa  cum s tim cu 



tot ii, î n univers, spat iul s i timpul sunt relative, 
iar acum ca la toria î n timp s i spat iu nu mai 
este imposibila ! Totus i, as  vrea sa  ma  î ntorc î n 
prezent... Aaa, stai put in! Mai am o î ntrebare! 

– Sigur, te ascult.
– Mereu m-am î ntrebat cum funct ioneaza 

tehnologia GPS s i cum poate s ti exact unde ma  
aflu... 

– Pa i, este nevoie de existent a a doua
duzini de satelit i s i de put ina  relativitatea. 
Receptorul GPS primes te un semnal de 
sincronizare de la ca t iva dintre aces ti satelit i 
de mare î na lt ime s i, folosind teoria 
relativita t ii, calculeaza  distant a la care se afla  
fat a  de fiecare dintre aces tia. Bineî nt eles, 
semnalele de sincronizare trebuie sa fie ex-
trem de precise, astfel î nca t sa  iasa  o marja  de 
eroare de doar ca t iva metri. 

– Nu-mi vine sa  cred! Totul acum s-a
clarificat î n mintea mea! I t i mult umesc 
extrem de mult! Dar mai am o ruga minte. Pot 
sa  ma  î ntorc î napoi î n timp, duminica  dupa -
amiaza , pentru a-mi putea face tema la fizica ? 

– Sigur! Sunt fericit ca  ai î nt eles! Sper ca 
vei face cel mai bun eseu la fizica ! 

– Diana, Diana! Trezes te-te!
Deschid ochii s i ma  uit total debusolata  î n 

jur... Era mama, ma  trezise pentru ca  
adormisem cu capul pe birou. Stau ca teva 
clipe sa  realizez ce tocmai se î nta mplase. Ma  
uit repede pe telefon. Este duminica , ora 
12:45. Nu pot sa -mi dau seama daca  am visat 
sau daca  eu chiar am ca la torit î n timp cu 
Albert Einstein. Un lucru este cert, acum s tiu 
ce sa  scriu la tema de la fizica ! 
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