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Dar, așa cum școala online este 

varianta salvatoare a elevului de 

azi, pagina de Instagram a revistei 

(...) este varianta (...) inovatoare 

prin care vom avea și mai mulți 

cititori. (Sperăm noi!) 

 

But this isn’t a poem, it’s just a bunch of thoughts, 

Where one of the voices in my head talks.  

 

Cu cât începi mai repede să înţelegi asta, 

cu atât mai repede vei prelua controlul 

asupra vieţii tale, dându-ţi puterea de a-

ţi direcționa viaţa spre ce ai vrea să fie 

ea. Ţine oamenii în palmă şi vezi dacă îi 

ia vântul. 

Cristina BACIU, pag. 5 

Filip CABA, pag. 8 

Beatrice FANEA, pag. 15 
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Omul tinde în mod natural să cunoască, iar 

cunoașterea se dobândește prin experiența 

învățării. Acest lucru a fost susținut, în special, de 

școala clasică, când fiecare elev, cu rucsacul pe un 

umăr își îndrepta pașii spre sala de clasă, așteptând 

profesorul să schițeze lecția și, cu emoție, să 

răspundă sau să dea un test, apoi să aștepte nota. 

Interacțiunea directă dintre profesor și elev era 

benefică pentru ambele părți. Reîntoarcerea la 

școala fizică, în septembrie, a fost o veste bună, mai 

ales pentru profesori, dar din cauza situației 

sanitare, a creșterii infectărilor cu COVID-19 și a 

noului val care a atins cote alarmante, școala face-

to-face suferă considerabil. Se vede în situația de 

reintrare în online. Tocmai s-a anunțat o vacanță 

neprevăzută în structura acestui an școlar. Două 

săptămâni și apoi cine știe ce mai urmează… Vom 

experimenta din nou un sistem hibrid sau unul total 

online?! 

Sistemul hibrid este o combinație între classic și 

modern,  prin care unii elevi merg la școală fizic, 

ceilalți urmând cursuri online. Tot în această 

perioadă, o clasă intra în online, alta ieșea, iar 

testele – mult așteptate de unii – care dovedesc că 

elevii nu sunt infectați, sunt mai ușor de substituit 

de către alții cu bulinele colorate și inițiale de pe 

classroom! Aceste cercuri perfecte, care ar fi un 

pretext bun pentru elevi să aplice teoremele la 

trigonometrie (și nu numai), au devenit pretexte 

pentru să-i zicem șiretenie, punându-i pe profesori 

în dificultate, cel puțin la fel de mult cum ne pun și 

pe noi. O altă veșnică problemă: microfoanele! Se 

pare că platforma pe care o folosim în cadrul 

desfășurării orelor de curs, devine atât de 

impresionată de răspunsurile fabuloase, încât 

înmărmurește și nu mai spune nimic. Așa se 

întâmplă în fiecare oră, dar liniștea are frumusețea 

ei. Tot aici, încețoșarea sau în termeni mai noi 

blurarea este la ordinea zilei. Nu vă auzim!, Vă 

întrerupeți, V-ați blocat! , Camera mai sus, mai jos, 

mai în stânga, mai în dreapta devin într-adevăr 

blurarea profesorilor și elevilor (și a altora de 

acasă), astfel încât fiecare secundă care trece e mai 

aproape de momentul clopoțelului, sunând 

nerăbdător. Săracul… poate i-au ajuns atâția ani de 

stat atârnat pe holuri, încât a decis să-și ia și el o 

vacanță binemeritată. Când se va reîntoarce, va 

suna și cu mai multă putere și entuziasm, făcând 

inima elevilor să tresară… cine știe, oare, din ce 

motiv? 

Dar școala online a devenit o altă realitate care 

valorifică și experiențele de inovație educațională 

prin noile modele flexibile de abordare a 

conținuturilor. Poate pentru unii este o pierdere, iar 

pentru alții reprezintă un fel de semnal stop, un fel 

de poposire sau reflectare asupra viitorilor pași de 

urmat în educație, asupra propriilor dorințe.  

Situația actuală, tot haosul care s-a creat în jurul 

nostru nu este demn de o societate cu principii, dar 

vorba lui Caragiale: Tatițo, unde nu e moral, acolo 

e corupție, și o soțietate fără prințipuri, va să zică 

că nu le are!.... Școala trebuie, trebuie să poată 

crește pomi falnici, drepți și roditori, oameni

editorial 
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cu principii. Întrebarea (umoristică?) este: oare 

elevii se vor gândi cu drag la școala clasică, la 

trezirea (prea) de dimineață și la reîntoarcerea cu 

inima împăcată pe coridoare și în clase, câtă vreme 

ei acasă sunt cu adevărat bucuroși când află câte 

killer-uri au făcut și ce rank au obținut…? voci 

amuțite de umbre.  

Cu toate avantajele și dezavantajele pe care școala 

online le creează, este singura modalitate, în 

dificila perioadă pe care o traversăm, care să ne 

permită accesul la învățare și să ne permită a fi în 

contact unii cu ceilalți, a ne desăvârși cunoștințele 

și deprinderile pentru a duce la bun sfârșit încă un 

semestru sau poate un an școlar.  

Și, iată, deși aveam speranța unei distribuiri reale a 

acestui număr, de toamnă, al revistei noastre – cu 

un colectiv de excepție, zic eu – se pare că tot 

virtual ne vom bucura de ea. Dar, așa cum școala 

online este varianta salvatoare a elevului de azi, 

pagina de Instagram a revistei noastre, pagină nou-

nouță, este varianta nu salvatoare, ci inovatoare 

prin care vom avea și mai mulți cititori. (Sperăm 

noi, cei din redacție!) 

 

Așa că… Gaudeamus igitur! De școală online sau 

hybrid sau clasic, dar și de Lăzăriștii și 

InstaLăzăriștii. 

                                                                                                                 

Cristina BACIU 

 

 

Fiicele doctorului March 

Filmul Fiicele doctorului March este scris și 

regizat de Greta Gerwing. Filmul este adaptat 

după romanul omonim al scriitoarei Louisa May 

Alcott, publicat în 1868 și tradus în peste 50 de 

limbi. Producția a fost distinsă cu șase 

nominalizări la premiul Oscar, Premiul Critics' 

Choice pentru cel mai bun scenariu adaptat, 

Premiul Societăţii Naţionale a Criticilor de Film 

pentru cel mai bun regizor. Distribuția include 

nume sonore, precum Saoirse Ronan, Meryl 

Streep, Emma Watson, Timothée Chalamet sau 

Laura Dern.  

Acțiunea se derulează în Statele Unite ale Americii, 

în timpul Războiului de Secesiune. Acțiunea este 

plasată în secolul al XIX-lea și ne vorbește despre 

curajul femeilor de a sfida societatea și de a lupta 

pentru independență și pentru a învinge 

discriminările. Protagonistele sunt însetate de 

cunoaștere, ambițioase, romantice, reușind printr-o 

personalitate unică să se facă remarcate într-o 

societate condusă de bărbați. În acest film există o 

frumoasă alternare a timpului: copilăria, 

caracterizată de stări de visare, aflată în opoziție cu 

viața reală, dură, rezultat al maturizării. Surorile 

March rămân prinse la mijloc între dorința de 

independență și familie. Fiecare fată caută să-și 

creeze propria viață și să devină independentă.  

Deși la prima vedere pare o poveste siropoasă de 

dragoste, nu este deloc așa. În acest film, dragostea 

ia alte forme. Surorile nu își doresc o iubire 

oarecare, ci una sinceră, în care să existe egalitate

cinefilie 
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între soț și soție. Meg (Emma Watson) este cea mai 

mare dintre surori, o perfecționistă, rafinată și 

meticuloasă care visează să își întemeieze o 

familie. După realizarea căsătoriei, Meg descoperă 

greutățile vieții de familie, ca mamă și soție. Jo 

(Saoirse Ronan) a jurat că nu se va mărita 

niciodată. Ea nu crede că menirea unei femei este 

de a deveni soție și mamă. Cu toate acestea, ea 

ajunge să rămână prinsă între relația liberă, fără 

obligații, cu prietenul ei din copilărie, Laurie, și 

sentimentele pentru Friedrich, care îi poate oferi 

accesul în societatea intelectuală. Beth March 

(Eliza Scanlen) este cea mai sensibilă și fragilă 

dintre surori. Este înzestrată cu un real talent 

muzical la pian, reușind astfel să rămână în 

amintirea publicului, în ciuda destinului său tragic. 

Ultima dintre surori, mezina Amy (Florance Pugh) 

devine concurenta surorii sale pentru inima lui 

Laurie. În ciuda faptului că dă dovadă de invidie și 

răutate, Amy este inteligentă și tenace; prin urmare, 

ajunge la o situație mai bună decât a surorilor sale.  

Marmee (Laura Dern, distinsă cu trei nominalizări 

la Oscar) este o mamă model, care, în vreme de 

război, își crește fetele într-o atmosferă de dragoste 

şi respect, încurajându-le să exploreze lumea, să fie 

libere și independente, dar în același timp le învață 

să ajute oamenii din jurul lor aflați în nevoie. 

Personajul matern din film, Marmee, o 

întruchipează pe mama scriitoarei, care i-a fost 

mentor în viață. Spre deosebire de mamă, care le 

îndeamnă pe fete să continue să viseze și să lupte 

pentru idealurile lor, mătuşa March (Meryl Streep) 

– o văduvă bogată, cu o mentalitate specifică 

societății din acele zile – le îndeamnă pe fete să 

trăiască în viața reală și să nu spere la o depășire a 

condiției. Alături de aceste personalități feminine, 

personajele masculine completează perfect 

acțiunea, punând în evidență calitățile fetelor; 

Timothée Chalamet alias Laurie, Louis Garrel în 

rolul profesorului Friedrich Bhaer – mentorul lui 

Jo, precum și Bob Odenkirk drept Robert March, 

tatăl fetelor. 

 

Personajele feminine, protagonistele filmului, pot 

fi modele pentru generația nouă, pentru 

adolescentele din toată lumea. În opinia mea, acest 

film are unul dintre cele mai bune scenarii, este o 

adaptare a unei cărți clasice, extrem de apreciată. 

Costumele sunt uimitoare, iar decorurile și 

priveliștile par desprinse din vis, situate într-o zonă 

rurală a Statelor Unite ale Americii. Cartea 

,,Micuțele doamne”, sursa de inspirație a filmului, 

este un blidungsroman, un roman pentru tineri, de 

aceea, cred cu tărie că acest film merită vizionat 

măcar o dată în viață. 

Mihaela-Andreea CHIȘ
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Dragostea în vremea holerei  

 

Cartea Dragostea în vremea holerei este unul 

dintre cele mai cunoscute romane ale scriitorului 

columbian Gabriel Garcia Marquez. Povestea pe 

care autorul o spune reprezintă tipul de istorisire 

care ar plăcea romanticilor incurabili, deoarece în 

text ne este prezentată povestea lui Florentino 

Ariza, care, fiind respins de personajul feminin, 

Fermina Daza, ajunge să își dedice toată viața 

încercării de a-i recâștiga inima. 

Romanul a fost publicat în limba spaniolă în 1985 

și ecranizat în 2007, fiind tradus în peste 60 de 

limbi.  

Narațiunea este bazată pe o situație destul de 

comună la sfârșitul secolului al XVIII-lea și anume 

căsătoriile considerate de către părinți 

neavantajoase. Florentino Ariza, un băiat sărac și 

Fermina Daza, o fată dintr-o familie înstărită, sunt 

personaje care, copleșite de iubirea adolescentină, 

trăiesc o tumultuoasă poveste de dragoste. Tineri 

fiind, aceștia nu înțeleg diferențele mediilor din 

care provin. El, sărac, dar dându-și sufletul pentru 

ea, iar ea, bogată, cu un tată care urmărea o 

căsătorie potrivită pentru fiica lui. Falia socială 

duce la despărțirea celor doi. Fermina este luată de 

tatăl ei într-o lungă călătorie, iar Florentino Ariza 

rămâne în urmă, așteptând-o și planificând un viitor 

pentru ei. Deși pe parcursul călătoriei tinerii au 

comunicat prin scrisori, la întoarcere, Fermina 

ajunge să-și respingă iubitul. 

Atunci când Fermina Daza se căsătorește cu 

doctorul Juvenal Urbino, Florentino este dărâmat. 

Simptomele băiatului îndurerat au fost considerate 

de către doctori drept semne ale holerei, până când 

mama sa a realizat că febra și lipsa poftei sale de 

mâncare se datorau, de fapt, suferinței din dragoste. 

Tânărul Florentino nu a încetat însă să o iubească 

pe Fermina, așa că decide să o aștepte. Astfel, 

acesta se folosește de reușita lui de a se remarca în 

domeniul afacerilor, dar și de cele 622 de relații 

amoroase pentru a-și umple timpul pe perioada 

așteptării. După 50 de ani, 9 luni și 4 zile, soțul 

Ferminei Daza moare și perioada de despărțire 

dintre cei doi iubiți din tinerețe se încheie. 

Florentino își reînnoiește declarația de dragoste în 

fața femeii visurilor lui. 

Finalul romanului este marcat de primirea 

răspunsului la marea enigmă a lui Florentino Ariza: 

i se va mai oferi, oare, șansa unui nou început? 

Noul punct de plecare al relației dintre cei doi este 

chiar croaziera care reprezintă fuga în lume. Exact 

ce nu au reușit să facă în anii tinereții.

carte 
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Un aspect foarte sugestiv surprins în roman este 

procesul de maturizare a oamenilor împletit cu 

procesul de dezvoltare a iubirii. 

 

Acest roman este tipul de carte care ori aruncă o 

găleată cu apă pe flacăra iubirii din tine, ori te face 

să crezi, plin de speranță, în iubirea lipsită de 

orizonturi. Sau, mai bine spus, ideea majoră a 

acestui roman este că dragostea nu are vârstă și te 

poate acapara oricând. 

Andreea Renata SUCIU 

 

Inocenții 

 

Inocenții este un roman scris de Ioana Pârvulescu, 

publicat în 2016, acesta conținând întâmplări din 

copilăria autoarei. Majoritatea întâmplărilor se 

petrec în casa din Brașov de pe strada Maiakovski 

(fostă și viitoare Sfântul Ioan), povestea fiind 

despre patru copii, patru adulți și patru bătrâni. 

Citind cartea, datorită faptului că personajele sunt 

foarte bine creionate, ajungi să le îndrăgești în scurt 

timp. Vocea naratoarei este a unei fetițe de nici 

zece ani, care își povestește copilăria frumoasă, dar 

imposibil de recuperat. Cei patru copii, Ana și 

fratele ei, Matei, verișori cu Dina și Doru, sunt 

hotărâți să găsească cocoșeii ascunși în pereții 

casei, despre care părinții lor vorbeau în șoaptă, 

când aceștia se aflau în apropiere. Totul se schimbă 

radical când Dina îi anunță pe verișorii ei că le va 

fi dărâmată casa. Născându-se într-o familie de 

intelectuali, cu un bunic medic și o mătușă care știa 

geografie și foarte multe limbi, copiii simțeau 

mereu nevoia de a cunoaște mai mult, fiind mereu 

pasionați de spusele celor mai mari din casă. După 

o vreme, cei patru eroi care lucrau în organizația 

SIL, organizație creată de bunica lor, Maia, observă 

că sertarul unui dulap era mereu închis. 

Curiozitatea nu le dă pace până nu află ce este 

ascuns acolo și de ce părinții lor nu doreau ca ei să 

îl deschidă. Când vine ziua în care Ana reușește să 

pună mâna pe cheie, ceea ce găsesc înăuntru este 

lucrul la care se așteptau cel mai puțin.  

Din felul în care naratoarea își povestește copilăria 

și aventurile la care a luat parte (fuga de pe dealul 

Tâmpa, fiind urmăriți de un om, când au încercat să 

afle secretul anticarului, excursiile făcute cu 

familia sau chiar peripețiile petrecute la Aro vechi 

și Aro nou – un ștrand îndrăgit de tatăl lor din 

vremea copilăriei) arată că naratoarea a avut o 

copilărie frumoasă pe care și-o reamintește cu drag. 

Observând preocuparea tinerilor față de istoria 

familiei și față de casa care a adăpostit generație
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după generație, vei înțelege că, odată cu apariția 

suferinței și pierderea membrilor familiei, căminul 

începe să se întunece după dispariția locuitorilor ei. 

Totodată, prin poveștile spuse de părinți, cititorul 

poate învăța lecții de viață. De pildă, când tatăl 

naratoarei îi povestea cum a scăpat de la înec, am 

învățat că dacă s-ar întâmpla să fii prins de un 

curent, te duci până la capătul acestuia, de unde faci 

un pas în afară ca să te eliberezi. Dincolo de asta, 

atmosfera pe care cartea o transmite este una de 

armonie, de căldură a unui cămin, construit cu greu 

de cei mari, dar iubit de cei mici. Atunci când cei 

mici vor deveni mari vor reveni la căminul primitor 

pe care îl știu de o viață întreagă, la fel cum face și 

naratoarea la sfârșitul romanului. 

Pe tot parcursul cărții se evidențiază inocența Anei 

și a celorlalți trei tovarăși de joacă, care, la un 

moment dat, experimentează o suferință ce lasă 

toată casa în doliu. 

 

Cartea Ioanei Pârvulescu nu este greu de citit, dar 

este plină de emoție care te lasă cu gândul că lumea 

copilăriei este ca un basm, plin de inocență, 

necunoaștere și plin de aventuri, un basm pe care 

fiecare persoană poate să îl trăiască o singură dată 

în viață și un basm pe care fiecare adult și-l aduce 

aminte vag, dar plin de nostalgie și dor.  

Cristina Izabela FOTA 

 

Longing 

Hot tears brimming down my face 

Swallowing the insides of my grace 

The cold night sky seems like an abyss 

While waiting for your never-coming kiss… 

 

In the morning, my sadness will fade 

Like that, I will, again, become unswayed  

And no one, but the moon and stars will ever know 

That all of my happy movements are a show. 

Maria BALAȘ 

Not a poem 

  

I can admit that I am bored and tired, 

That I feel less and less inspired, 

Tired of all of my hobbies, 

Looking at others and searching for copies, 

But I lack serotonin most likely, 

Feeling the nostalgia when I’m lively,
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Wanting to find the brand new, 

Wanting to forget everything I knew; 

Blood dripping from my morbid brain, 

Where all of my happy thoughts drain. 

But this isn’t a poem, it’s just a bunch of thoughts, 

Where one of the voices in my head talks. 

                       Filip CABA  

  

O pasăre singuratică 

  

O pasăre singuratică sunt! 

Printre copacii înlăcrimați și-orfani de frunze, 

Cu sufletul zgribulit tânjind după soare, 

După culori bătrâne și după cânt. 

Privesc lumina palidă ce săgetează până la apus 

Și molcomă se stinge sub pașii grei pe frunze… 

Și văd și lacrimi ascunse printre aburii înghesuiți 

Ai dimineții reci și fără de vlagă. 

Cu aripile mă-nvelesc tăcută 

Ca să m-ascund de toamna cea haină. 

Doar ochișorii mici și negri stau la pândă, 

Până când va trece toamna cea zăludă. 

Caut 

 

Lumi ascunse printre gânduri și astre 

Încerc să le pătrund solitar, 

S-adulmec prin inelul negru 

Imensități, cuvinte fără de hotar. 

Mă strecor prin lumină, mă zbat prin neguri reci, 

Transcend prin galaxii, atomic și inert 

Lovindu-mă la tâmplă de roci incandescente, 

Stavile să-mi fie și să nu mă ierte. 

Mă contopesc în întregime-n univers! 

Să văd, să simt cuvântul cel dintâi 

Și reazăm lumii mele pământești, 

Să-i pun un alt și mare început. 

Cristina BACIU 
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Povestea florii-soarelui 

  

Stă floarea soarelui umilă și uscată.  

Corola-i înnegrită 

E-un semn de întrebare. 

Din galbena-i coroană 

a mai rămas doar umbra 

Privește-n jos țărâna  

Ce-așteaptă să o-nghită. 

 

 

 

 

 

Stă floarea soarelui umilă și uscată. 

Corola zdrențuită 

îi lăcrimează-ntruna. 

Nu știe ea, nebuna, 

Că doar din ea se scurge 

Tăcută și ascunsă 

De mâine – o nouă viață. 

 

Privește-n jos  

Și plânge mișcând ușor din creștet... 

Ce poate să urmeze  

După al verii hohot 

De râs, de galben și de viață? 

Cine-o s-o mai iubească 

Așa de zdrențuită, de tristă și umilă? 

  

Nu știe ea, plăpânda, 

Că uite-așa, umilă și uscată 

A soarelui iubită rămâne 

Pe vecie 

Și tot ce azi e veșted, urât și fără vlagă 

Se face iarăși hohot de râs, de galben și de viață. 

                                        * 

Toamnă 

Iubesc toamna. 

Cu toate culorile si parfumurile ei. 

Cu galbenul țâșnind din frunze, 

Cu roșul prelingându-se suav pe trunchiuri. 

Cu azuriul cerului prelins în grabă peste lume. 

  

Iubesc toamna. 

Și, totuși, mă ascund de ea. 

Căci știu.  

În umbra frumuseții ei stă liniștea. 

Și ploaia, lacrimile și urâtul. 

Și moartea ce pentru mine
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Nu înseamnă o nouă primăvară, 

Ci o altă primăvară ce duce  

Spre sfârșit. 

                                     prof. Laura Octavia LUP 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Călătorie în timp  

Te-ai gândit vreodată de ce nu poți controla timpul 

ca pe celelalte resurse din viața ta? Ei bine, mie îmi 

pare bine că am făcut-o. De mică sunt atrasă de 

acele ceasului care au mereu același sens, același 

ritm, aceeași frecvență... De ce?  

Într-o seară, când ploaia sculpta liniștea din 

cameră, mi-am dat seama că un ceas vechi era 

ascuns în pământul din grădina cu flori a bunicii 

mele. Curioasă din fire, m-am dus să văd de ce acel 

ceas era părăsit în grădină. Minutarul nu funcționa, 

așa că am încercat să-l reglez în speranța de a-l 

repara, dar timpul s-a oprit. Ploaia a încremenit, 

vântul s-a potolit, iar neliniștea și curiozitatea mea 

au început să crească. Am început să învârt rotița 

spre stânga, iar picăturile de ploaie au început să 

urce spre cer, ciudat. Rotind cheița spre dreapta 

picăturile își reluau cursul normal.  

M-am jucat cu ceasul ore în șir, până când am ajuns 

în ziua în care s-au cunoscut părinții mei, apoi la 

ziua în care a absolvit străbunica mea facultatea. 

Acea zi mi s-a părut ciudată. Eu pot să văd ceea ce 

fac cei din jurul meu și dacă îmi iau mâna de pe 

cheiță aceștia mă văd. Străbunica mea avea 

obiceiul de a merge la un ceasornicar în fiecare zi, 

dar în ziua absolvirii ei a dispărut, lăsându-l pe 

străbunicul meu singur cu bunica mea.  

 

Am dat timpul mai înapoi și mi-am făcut curaj să 

vorbesc cu ea. Semăna atât de mult cu mine, aveam 

și același semn din naștere cu simbolul infinitului 

pe încheietura mâinii drepte. Aceasta m-a 

recunoscut imediat, ceea ce m-a speriat deoarece 

nu am întâlnit-o niciodată și, din câte știam eu, nici 

ea pe mine. Străbunica mea era cu un an mai mare 

decât mine în acel prezent. Am încremenit auzind-

o vorbind cu mine ca și cum m-ar fi cunoscut 

dintotdeauna și știind detalii pe care doar eu le 

știam. M-am calmat când mi-a spus despre secretul
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familiei. Secret, da, alt secret de care probabil n-aș 

fi aflat dacă nu găseam acest ceas...  

Femeile din familia mea pot călători în timp. Cum, 

de ce, nu știu, știu doar că străbunicul meu i-a spus 

bunicii adevărul, dar nu a lăsat-o să navigheze în 

timp, deoarece nu a trecut peste despărțirea de 

străbunica mea, iar mama mea nu știe de călătoria 

în timp pentru că bunica a hotărât să rupă acest lanț.  

Încă eram șocată auzind tot ceea ce-mi spunea 

străbunica, vizibil copleșită de emoții. Am întrebat-

o de ce l-a părăsit pe străbunicul meu. Aceasta s-a 

schimbat la față și a început să plângă, povestindu-

mi trecutul. Străbunicul devenise gelos pe toată 

povestea cu călătoria în timp și i-a cerut străbunicii 

să renunțe la ele și să se concentreze doar pe familia 

lor. Străbunica nu a putut să-și lase moștenirea 

pentru un bărbat și l-a părăsit, fiind însă mereu 

aproape de familia ei fără ca ei să o știe. 

I-am spus că încă nu e târziu să-și îndrepte alegerile 

dacă asta-și dorește. Împreună cu străbunica am 

fost de acord să schimbăm viitorul și ne-am dus la 

străbunicul meu. Bunica avea doar un an și avea 

atât de mare nevoie de mama ei.  

Fiind încă tratată ca un copil, deși acum, în trecut 

sunt aproape la fel de mare ca și străbunica mea, a 

trebuit să-i las pe ,,adulți’’ să vorbească în liniște. 

După sute de secunde, care au trecut atât de încet, 

cei doi au venit și mi-au spus că sunt gata să-și 

trăiască viața împreună, călătorind împreună în 

timp. 

Au dat o petrecere frumoasă în cinstea împăcării 

lor, iar la final străbunica m-a convins să revin în 

prezent. Aici totul era diferit, dar într-un sens bun, 

bunica era cea mai schimbată, zâmbea, nu am 

văzut-o niciodată zâmbind. Am văzut și albumul 

familiei care era de 10 ori mai mare, acesta era plin 

cu poze cu străbunica, străbunicul și bunica mea în 

diferite locuri și în diferite ere. 

 

Viața mea continuă ca și cum aș trăi o altă viață, 

sunt călătoare în timp, iar acum pot în sfârșit să-mi 

răspund la toate întrebările care până acum nu 

aveau răspuns.  

Mariabela BRADEA–PINTIUȚA 

* 

Bucuria unei nopți înstelate 

E noapte. Peste tot în jurul meu e întuneric, atât de 

întuneric încât abia pot să văd forma copacilor din 

această pădure. Spre surprinderea mea, nu mi-e 

teamă, ceea ce mi se pare puțin ciudat, pentru că în 

copilărie obișnuiam să fiu înspăimântată de 

întuneric. Acum, din contră, întunericul și liniștea 

din jurul meu mă fac să mă simt, pentru prima dată 

după mult timp, liniștită și complet lipsită de griji. 

Mă întind pe pajiște și mă uit la cerul fără stele. 

Mereu am fost fascinată de stele, dar în seara 

aceasta se pare că nu vor să-și facă apariția pe cer. 
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Gândurile îmi sunt întrerupte de un foșnet. Sunetul 

vine din dreapta mea. Mă ridic și mă uit în dreapta, 

unde pot vedea, vag, o figură de om. Întreb cine 

este, iar ca răspuns, omul îmi spune să merg 

împreună cu el, căci îmi va oferi un adăpost unde 

aș putea dormi. După vocea lui îmi pot da seama că 

acea persoană este un domn în vârstă. Nu știu ce 

mă face să am încredere în el, dar îl urmez în pădure 

și îl las să mă conducă spre ceea ce presupun că este 

casa lui. Când am ajuns acolo, am intrat în casă, iar 

el a aprins lumina. Acum pot vedea în sfârșit cum 

arată. Este într-adevăr un domn bătrân, are o față 

palidă, iar fruntea și obrajii sunt pline de riduri, 

nasul îi e lung și drept, ochii sunt de un albastru 

lipsit de viață, iar sprâncenele care îi încadrează 

sunt groase și albe. Buzele sunt atât de subțiri, încât 

abia dacă le poți vedea, iar barba mare și albă care 

le înconjoară le fac și mai puțin vizibile. Nu este 

foarte înalt, iar trupul lui este îmbrăcat într-o 

cămașă în carouri roșii și pantaloni de culoare 

maro, foarte învechiți. Îi mulțumesc pentru că mă 

lasă să stau aici peste noapte și îl întreb politicos 

cum îl cheamă, iar el îmi spune că numele lui este 

Asim și că motivul pentru care m-a adus aici este 

că vrea să mă ajute să-mi îndeplinesc un vis. Tot ce 

trebuie să fac e să mă uit în iazul de lângă casa lui. 

Totul părea mult prea frumos ca să fie adevărat, dar 

dacă el chiar putea să facă acest lucru, nu aveam de 

gând să îl refuz, așa că am făcut ceea ce mi-a spus.  

M-am uitat în iaz și, după un timp, în el a început 

să se reflecte cerul, de data aceasta plin cu stele 

strălucitoare, de la cea mai mică până la cea mai 

mare. Nu-mi vine să cred că ceea ce văd e real. În 

fața mea pot să văd o cascadă din care curge o apă, 

atât de strălucitoare, încât parcă e dată cu sclipici. 

Iarba e atât de verde, încât pare pictată, și, deși 

cerul e întunecat, lumina e mai puternică ca 

niciodată. În fața mea este un deal care pare că 

atinge cerul, iar din el curge izvorul care o dată era 

lângă casa domnului Asim. Acum lângă el se află 

un cal, care bea apă. Merg spre el încet ca să îl 

mângâi și după ce a băut apă, l-am încălecat, iar 

calul a început să o ia la fugă spre dealul înalt. Părul 

îmi zboară în toate direcțiile, iar râsul meu se aude 

puternic în acest loc ce pare al nimănui și doar al 

meu. Inima îmi bate tare, obrajii mă dor de la cât 

de mult zâmbesc și inima îmi este cuprinsă de o 

căldură și o emoție necunoscute mie. Această 

emoție e dulce, la fel de dulce ca prima căpșună 

coaptă pe care o mănânci din grădina bunicii. E o 

emoție pe care cu toții ne-o dorim, e o emoție care 

ne face inima să bată mai repede, care ne face să 

uităm de ce e rău în viață pentru un moment, e o 

emoție pe care eu mi-aș dori să o simt pentru 

totdeauna, iar aici, în acest loc, împreună cu acest 

cal, care parcă mă duce tot mai aproape de stele, 

cred că mă pot simți așa. Cred că mă pot simți 

bucuroasă pentru totdeauna, pentru că în acest 

moment bucuria pentru mine înseamnă libertatea 

pe care acest loc frumos mi-o oferă. 

 

În momentul acesta mă simt infinită, mă simt în 

viață, simt că aș putea face orice. Calul fuge tot mai 

repede spre stelele strălucitoare, și cumva pot să
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simt că odată ce vom ajunge la ele, totul se va 

termina, acest loc și această emoție vor dispărea. 

Nu mă voi mai simți așa niciodată. Suntem aproape 

de stele și încep să mă pregătesc pentru ceea ce va 

urma. 

Dintr-odată, lumina mult prea puternică a stelelor 

parcă mă aruncă înapoi, iar când deschid ochii, ce 

văd în jurul meu e din nou pădurea întunecată. Mă 

ridic în picioare și mă uit în jurul meu... nici urmă 

de Asim, e ca și cum nu ar fi fost niciodată aici. În 

timp ce stau singură în mijlocul pădurii îmi dau 

seama că nu am avut dreptate când am spus că nu 

mă voi mai simți așa niciodată, că nu voi mai simți 

acea emoție. Bucuria. Mi-am dat seama că toată 

viața mea am privit această emoție greșit. Credeam 

că să fii bucuros înseamnă să ai un zâmbet pe buze, 

credeam că doar o persoană sau un obiect te poate 

face să te simți așa. Dar am realizat că noi ne putem 

face mai bucuroși decât oricine altcineva sau 

altceva, am realizat că tot ce ai nevoie ca să fii 

bucuros este în mintea ta. Fiecare om vede bucuria 

altfel, fiecare om o simte diferit, fiecare om găsește 

bucurie în altceva. Bucuria e mereu acolo, noi doar 

trebuie să ne axăm pe ea și nu pe lucrurile rele. 

Îi sunt foarte recunoscătoare domnului Asim, 

deoarece cu ajutorul său am realizat ce înseamnă 

bucuria pentru mine.  

Alexia Nicola LAZA 

* 

Timpul s-a oprit 

Afară, vântul bate, la fel cum a bătut și până acum, 

îmbrățișând uneori câte o frunză uscată sau o petală 

solitară. Dacă stai să te uiți, unii oameni pășesc cu 

pași largi și repezi, grăbindu-se la locul de muncă, 

alții pedalează sau conduc, grăbindu-se. Nici ei nu 

știu unde. Dar timpul s-a oprit. Nisipul din 

clepsidră a încetat să curgă, gongul ceasului a 

încetat să bată acum mult timp. Lipsa tic-tac-ului a 

învăluit casele într-o liniște neașteptat de sumbră. 

Totuși, viața continuă, prinzând încetul cu încetul 

aceeași viteză pe care mereu o prinde. 

Când pășești afară din casă, ești întâmpinat de fețe 

distorsionate. Expresiile faciale au dispărut și ele, 

fața devenind o simplă pânză pictată cu un 

amalgam de culori complementare. Încetul cu 

încetul, totul se dezintegrează și cade, chiar și 

frunzele verzi pline de sevă odată, cad și se 

înnegresc. 

 

Dacă stai și analizezi (acum sigur ai timp) poți 

observa cu ușurință că la fiecare colț de stradă este 

un labirint, ocolit de majoritatea. Timpul lipsește 

cu desăvârșire, însă culorile de pe oricare pânză 

încă și acum dau de gol frica pierderii timpului. 

Oamenii pășesc în el cu pași repezi, se grăbesc, n-

au timp pentru a înțelege un labirint. 

 – Oare chiar nimeni nu vede cum la fiecare pas 

făcut, un măr stricat cade de pe crengi? 

 – Chiar nimeni nu simte mirosul viciat al aerului? 

Te întreabă cineva.
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Te gândești la un răspuns, însă nu îl lași să capete 

o formă definitivă. Trebuie să te grăbești, nu îți 

permiți să stai la discuții. 

Afară vântul bate cu aceeași intensitate, deși e o 

(nouă) zi. 

Natura alterată îți scapă din viziune de data asta. Îți 

lași o ureche pe stradă, dar nu observi, te grăbești, 

dar nici tu nu știi unde. 

Patrik PUZSTAI 

 

Fii (cu) cineva care te face fericit 

Oare fericirea este o invenţie sau o descoperire? 

Adolescenţii pot răspunde cel mai bine acestei 

întrebări, pentru că, probabil, nu există etapă mai 

plină de întrebări şi nonsensuri decât perioada 

adolescenţei. Da, formula fericirii are să fie găsită 

de toată lumea la un moment dat, însă, noi, 

adolescenţii, tindem să o căutăm în cele mai 

nepotrivite locuri, ştiind într-un fel că vom găsi 

exact opusul a ce căutăm. Totuşi, o facem, căutăm 

fericirea, acceptarea şi iubirea în persoane care nu 

ni le pot oferi, ca şi cum am încerca să comunicăm 

cu un om ce vorbeşte altă limbă. Din asta se nasc 

întrebări al căror răspuns întârzie să apară, se naşte 

nesiguranţa, întrebându-ne dacă nu cumva 

problema suntem noi. Ne întrebăm cine suntem de 

fapt şi ce ne defineşte, dacă pasiunile şi 

convingerile sunt motive de desconsiderare pentru 

cei din jurul nostru. Ne întrebăm de câte ori am avut 

dreptate, de câte ori am greşit. Căutându-i pe alţii, 

ne pierdem pe noi. De câte ori pe zi suntem noi cu 

adevărat şi, mai ales, în compania cui? Astfel, vine 

momentul în care încercăm să devenim ceea ce nu 

suntem, să ne integrăm forţat într-un colectiv care 

nu ne reprezintă, pentru că e greu să fii singurul 

care e singur. Ajungem să nu ne mai înţelegem 

emoţiile şi să ne uităm valorile, din frica de a fi 

excluşi. Oare, după ce ne reinventăm pentru a ne 

potrivi standardelor societăţii, avem să ne simţim 

mai bine? Ne uităm în jos şi simţim frica de a fi la 

înălţimea asta. Ştim şi simţim că ne aflăm printre 

atâtea trupuri pline de viaţă şi suflete lipsite de ea. 

După un timp, noua versiune a noastră devine 

sufocantă şi apăsătoare. Vrem cu orice preţ să ne 

regăsim şi să renunţăm la acel ceva sau cineva care 

ne-a făcut să ne schimbăm. Vine însă şi momentul 

în care toate sacrificiile noastre nu vor mai fi 

suficiente pentru colectivul din care facem parte. 

Atunci e punctul în care totul în jurul nostru se 

destramă, aşa cum un castel de nisip este ruinat de 

un val neaşteptat de mare. Apar iluziile. Iluziile 

creează speranţa, dar sunt în van dacă eşti conştient 

că ai încercat atâtea măşti şi niciuna nu ţi se 

potriveşte. 

 

Cine suntem acum, când nu mai avem pe nimeni 

alături şi trebuie să înţelegem singuri ce vrea viaţa 

să ne spună? Nu ne rămâne decât să mergem 

înainte, dar suntem blocaţi într-un labirint cu toţi 

pereţii acoperiţi de amintiri. Ne aruncăm în gol, de 

pe ziduri pe care noi le-am construit. De cât viitor 

e nevoie ca să trecem peste trecut?
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În viaţa de adolescent nu există timpul potrivit 

pentru a face lucrurile, există doar timp pe care îl 

foloseşti cum doreşti. Eşti responsabil de acţiunile 

şi sentimentele proprii. Aceste elemente sunt cele 

care te definesc, nu o persoană sau un grup de 

persoane, care te-au făcut să crezi că ai nevoie de o 

altă versiune a ta, adaptată gândirii lor, pentru a fi 

acceptat. Dacă pierzi pe cineva, dar ajungi să te 

regăseşti pe tine, ai câştigat. Găseşte lucrul pentru 

care ai muri şi trăieşte pentru el. Găseşte-ţi focul şi 

să nu îţi fie frică să arzi, pentru că flăcările din 

interiorul tău te vor ţine în viaţă. Învaţă să te bucuri 

de tine şi de timpul petrecut singur, ai răbdare. 

Toate-s la timpul lor şi locul lor, ca verbele, şi 

fiecare persoană pe care o întâlneşti este fie o 

binecuvântare, fie o lecţie. Nu lua nimic de bun, nu 

presupune că există ziua de mâine. Tot ceea ce faci 

în viaţă este o alegere, totul. Iar acele alegeri indică 

viaţa pe care o vei avea şi, cu cât începi mai repede 

să înţelegi asta, cu atât mai repede vei prelua 

controlul asupra vieţii tale, dându-ţi puterea de a-ţi 

direcționa viaţa spre ce ai vrea să fie ea. Ţine 

oamenii în palmă şi vezi dacă îi ia vântul. 

Beatrice FANEA 

* 

Poziționări colțuroase 

  

În societatea românească se conturează din ce în ce 

mai puternic două atitudini extrem de radicale. Și, 

ca tot ce este radical, ele devin foarte periculoase. 

Cum s-a ajuns aici? Dialogul, care la început se 

contura promițător, a fost brusc întrerupt de 

zgomotul dezorganizat care a acoperit orice 

încercare de a relua comunicarea. Așadar, s-au 

creat două tabere. Cei care au, în mare parte, o 

structură rațională și cei care se bazează mai mult 

pe intuiție, credințe, fantasme, povești, scenarii 

catastrofice. S-ar putea spune că fiecare ar putea 

trăi liniștit în ograda lui... Dar știm bine că nu se 

întâmplă asta, dacă ne uităm puțin în istorie. 

Realitatea de acum este gravă, dacă nu chiar 

dramatică, pentru că un grup a început să-l vâneze 

pe celălalt. Și într-o vânătoare întotdeauna există 

victime pentru că se folosesc arme (albe sau de 

foc). Însă acest fenomen poate deveni extrem de 

periculos și poate să ducă la stârnirea dorințelor 

ancestrale de marcare a teritoriului și de hăcuire a 

adversarului.  

 

Conflictul este dominat de acuzații. Partida 

vânaților imaginează monstruozități fără seamăn, 

se crede persecutată și simte că își pierde dreptul de 

a alege (de care, poate, nici măcar nu a fost 

conștientă până acum). Gruparea raționalilor îi 

acuză pe adversari de obscurantism și prostie. 

Problema este că niciunul dintre ei nu își dă seama 

că greșește. De la cine ar trebui să se ceară mai 

mult? Evident, de la cei care gândesc, de la cei care 

au capacitatea de a privi lucrurile detașat, de a le 

analiza din mai multe perspective. Aici nu trebuie 

să apară atitudini extremiste. Or, chiar ei suferă de 

bolile pe care le reproșează adversarilor. S-au 

descoperit chiar cauzele acestei atitudini de 

respingere a antidotului dezvoltat de știință: 

rămânerea în Evul Mediu (afirmație ce denotă 

ignoranța emițătorului – gândirea Evului Mediu a
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pregătit Renașterea), analfabetismul funcțional. 

Oare pentru acest analfabetism nu este responsabilă 

elita? Oare nu ea descurajează în școală dezvoltarea 

gândirii critice și individuale? S-au schimbat 

programe, dar ele, deși sunt menite să transforme 

modul de raportare la o disciplină, la viață, totuși 

intelectualii care-i formează pe ceilalți preferă 

comoditatea de a crea prefabricate pe care să le 

ingurgiteze viitorii ignoranți doar pentru a le 

expulza la examenul final (care, de altfel, este un 

fel de barometru al profesorului). Cum poate 

maestrul șă-și acuze opera că nu e frumoasă dacă el 

a cioplit-o cu barosul?  

Mi-e teamă ca discriminarea să nu ducă la acte de 

violență dramatică, căci cea verbală e foarte 

prezentă.  

Ar trebui ca raționalii să găsească capete de pod, să 

fie transparenți, să-și asume eșecurile, să renunțe la 

acuze și mai ales să fie, așa cum ar trebui să fie 

orice individ rațional, echidistanți, să treacă 

dincolo de ceea ce cred ei și să accepte că fiecare 

își poate exercita libertatea. 

                                                                                                                                                                 

prof. Tabita  FĂRCAȘ 

* 

Considerente economice ale 

Holocaustului 

Cercetarea istoriei Holocaustului poate ilustra rolul 

factorilor istorici, sociali, religioși, politici și 

economici în procesul de erodare și dezintegrare a 

valorilor democratice și a drepturilor omului. 

Holocaustul a fost una dintre cele mai mari tragedii 

din istoria omenirii, comise de Germania în 

perioada 1933 – 1945. Concret, faptul a constat în 

eradicarea sistematică a categoriilor sociale 

considerate drept sub-oameni (țigani, persoane 

LGBT, invalizi fizic si irecuperabili psihic, precum 

și evrei, masoni, martorii lui Iehova etc.).  

Dar, pe lângă aspectul ideologic al holocaustului, 

acesta are la bază și considerente economice, o 

manevră de transfer de avere de la evrei la poporul 

german și nu numai. Eutanasierea (inducerea 

morții precoce) celor fără valoare economică 

(handicap incurabil mintal și fizic – din punctul lor 

de vedere reprezentau o povară financiară pentru 

societate) a venit ca soluție pentru eliberarea 

resurselor financiare pentru tratarea celor 

vindecabili și recuperabili. 

Aceste măsuri au apărut odată cu Marea Criză de 

supraproducție (1929 - 1933) și aveau drept scop 

acumularea de resurse bănești cu orice preț. Cu 

toate acestea, comandanții militari și directorii 

economici se plângeau de această deturnare a 

resurselor și de uciderea muncitorilor calificați 

evrei, care nu puteau fi înlocuiți, prin urmare piața 

muncii avea să aibă de suferit prin penurie de 

personal calificat, oferta de forță de muncă fiind 

extrem de scăzută. 

Antisemitismul în Germania: la 1 aprilie 1933, SA 

a cerut boicot național al afacerilor evreiești. Aici, 

ei sunt în fața Magazinului ,,Israel ” din Berlin. Pe 

pancarte scrie: „Germani! Apărați-vă! Nu 

cumpărați de la evrei!” („Deutsche! Wehrt Euch! 

Kauft nicht bei Juden!”)  Magazinul avea să fie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Magazinului_Israel&action=edit&redlink=1
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devastat de Kristallnacht în 1938, apoi transferat 

unei familii neevreiești. 

Chiar dacă exterminarea propriu-zisă a categoriilor 

vizate a început în 1941 – 1942 (când s-a abandonat 

planul de a-i deporta pe cei vizați în Madagascar și 

s-a hotărât exterminarea lor) holocaustul este mai 

presus de atât, un proces care a început în perioada 

interbelică , într-o țară numită Germania, care a fost 

înfrântă în cel mai mare război de până la acea 

vreme și care a fost obligată prin Tratatul de pace 

de la Versailles să plătească o sumă exorbitantă de 

bani, să cedeze unele dintre cele mai râvnite 

provincii de-ale sale Franței – între cele două țări 

existând animozități de mai bine de 50 de ani – și 

să își reducă dimensiunea forțelor armate atât de 

mult că la fel de bine putea să fie desființată. Astfel, 

ajungem cu o țară care a fost jumulită economic, 

umilită în public și schilodită din punct de vedere 

militar în perioada de după război, în care țările 

aveau nevoie de recuperare pe absolut toate 

planurile.  

În contextul mai sus menționat era normal ca în 

Germania să crească sentimentul naționalist, astfel 

încât se naște Partidul Național-Socialist, naziștii.  

Dar, poate vă întrebați care este legătura cu partea 

economică, iar răspunsul este simplu: Germania 

era o țară care suferea cumplit în acea perioadă, 

sancțiunile au dus la apariția hiperinflației, era greu 

de pus mâncare pe masă etc. Dar nu toți locuitorii 

Germaniei au suferit în mod egal: și anume 

populația „băștinașă”, germanii, o duceau rău, în 

timp ce evreii erau în poziții cheie la diverse 

companii și per total o ducea mult mai bine decât 

germanii. Astfel, unii și-au pus întrebarea „De ce 

populația băștinașă a unei țări să o ducă mai rău, 

când imigranții – intrușii – în acea țară o duc mai 

bine?”, iar una dintre aceste persoane a fost Adolf 

Hitler, care și-a dorit ca țara sa să fie a poporului 

său și nu a străinilor, vândută de către cei care 

conduceau, astfel născându-se problema evreilor. 

Iar în timpul acesta, odată cu criza economică din 

1927-1933, mesajul lui s-a răspândit în toată țara, 

iar la alegerile parlamentare din 1933, Partidul 

Național-Socialist a câștigat majoritatea în 

parlament. 

Odată cu finalizarea alegerilor din 1933, Hitler a 

ajuns cancelar al Germaniei și a început a face două 

mari schimbări: restabilirea armatei și persecuția 

acelor categorii sociale pe care le considera fie sub-

oameni (evreii și persoanele LGBT) – care 

reprezentau un risc pentru puterea naziștilor –, fie 

inutilii societății (țiganii, invalizii) care nu aveau o 

contribuție pozitivă în societate și economie; aceste 

persecuții au pornit cu restricțiile în privința 

domeniilor de activitate, până la restricții în ceea ce 

privește dreptul la proprietate, toate acestea având 

ca rol transferul de putere de la evrei la germani – 

și, mai important, la membrii de partid – și 

eliminarea evreilor din viața publică.  

În toată această perioadă, un rol vital l-a jucat 

propaganda, condusă de Iosif Goebbels, un 

politician și orator public priceput, care a avut rolul 

de a întoarce populația Germaniei împotriva celor 

considerați inamici ai poporului (comuniștii, evreii, 

țiganii, persoanele LGBT) și care a dus în timp la 

boicotarea și vandalizarea afacerilor deținute de 

evrei. Deci, se poate vedea că procesul ce va fi 

cunoscut drept Holocaust nu a fost doar o 

persecuție socială și politică a evreilor, ci și una 

economică, iar când în 1939, sub varii motive, 

Germania a declarat război Poloniei și, ajutată de

https://ro.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht
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URSS, a desființat Polonia, aceasta fiind împărțită 

între cele două țări, a început al Doilea Război 

Mondial. 

 

Din octombrie 1939, Germania a implementat un 

program care avea rolul de a elimina persoanele 

invalide, atât adulți cât și copii, prin eutanasiere, 

programul rezistând aproape un an de zile, dar 

acesta a marcat începutul a ceea ce va fi să fie cel 

mai amplu program de exterminare din istoria 

omenirii. Iar din 1941, după capitularea Franței, 

Germania a fost ca un copil lăsat singur în 

magazinul cu bomboane, deținând controlul asupra 

populației atât din interiorul granițelor sale, cât și 

din Franța și Polonia. Astfel au apărut ghetto-urile, 

zone în care au fost izolați cei considerați 

indezirabili și care au fost în unele cazuri 

administrate de rezidenți ai acestora aleși de 

autorități, realizându-se astfel centralizarea zonală 

a acestora, care a ajutat la trimiterea lor spre 

lagărele de exterminare. În ghetto-uri 

supraviețuirea era grea, iar economia din ghetto era 

în mare parte cu circuit închis. 

În ceea ce privește lagărele de exterminare, acestea 

au apărut în 1941 – 1942, iar scopul acestora a fost, 

cum este sugerat în denumire, să extermine 

indezirabilii, astfel mare parte dintre ei (copii, 

bătrâni, invalizi) au fost selectați pentru eliminare 

odată ajunși la aceste lagăre, iar cei rămași au fost 

puși la munci grele în cadrul lagărelor, iar când nu 

mai puteau presta, erau omorâți și înlocuiți; dar 

aceștia, mare parte dintre ei evrei, nu veneau cu 

mâna goală, ci cu bagaje pline de obiecte personale: 

bani, aur, argint și alte lucruri valoroase care au 

devenit proprietatea statului german, dar și a unor 

ofițeri SS care rechiziționau anumite lucruri din ce 

găseau, deși acest comportament a fost descurajat 

de către cei de la conducere. Munca forțată a 

deținuților din lagăre a devenit ceva obișnuit, iar 

companiile foloseau această forță de muncă ieftină. 

Până la finalul războiului, proprietățile deținute de 

evrei au fost rechiziționate de statul german, iar în 

ceea ce privește obiecte valoroase precum aur, 

argint și opere de artă, parte din acestea au fost 

trimise în Elveția, care a fost neutră pe tot parcursul 

războiului, pentru a fi depozitate în siguranță, în 

timp ce restul obiectelor au fost reciclate sau 

refolosite pe cât de mult s-a putut. 

După război, când supraviețuitorii din lagăre au 

fost eliberați, mulți dintre cei care au avut case și 

alte proprietăți s-au găsit în următoarea situație: 

după ce ei au fost luați din casele lor, alții au luat 

acele case și, de vreme ce actele fuseseră confiscate 

de diversele administrații locale, era imposibil să 

demonstreze că acele proprietăți le aparțin, 

majoritatea alegând să se reinventeze în alt loc, unii 

dintre ei reușind, iar alții nu, aceștia din urmă fiind 

victime ale regimului nazist chiar și după 

dizolvarea acestuia. 

Astfel, putem observa că pe tot parcursul regimului 

nazist ideologia a fost doar un pretext pentru mase, 

în timp ce adevăratul scop al regimului a fost
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eliminarea indezirabililor din societate și 

acapararea averilor deținute de evrei, pe care 

naziștii îi considerau din punct de vedere ideologic 

drept inamici ai poporului german, susținători ai 

comunismului, ucigași ai lui Iisus Cristos, dar de 

fapt, din punct de vedere economic evreii aveau 

mult mai mult decât germanii, ceea ce le conferea 

o potențială putere asupra poporului german, 

deoarece cei care au banii au putere asupra celor 

care nu au, iar naziștii au încercat să inverseze 

balanța. 

Tudor HUZA 

* 

A fi sau a nu fi un lăzărist model 

 

De fapt, până la a fi sau nu un lăzărist model, ce 

înseamnă să fii lăzărist? 

Mi s-ar răspunde cu ironie sau, dimpotrivă, cu 

naivă sinceritate, că a fi lăzărist presupune să intri 

în sine, să te lași pătruns de spiritul lăzărist...  vorbe 

mari puse pe un panou. 

Ca în fiecare an (din ultimii 16 petrecuți în Lazăr) 

aștept cu nerăbdare fiecare toamnă pentru a-i 

cunoaște pe entuziaștii absolvenți de gimnaziu 

care, după un an întreg de tras la jugul matematicii 

și al limbii române, au ajuns, că au dorit sau că s-a 

întâmplat, pe holurile școlii noastre. Mi-e drag să îi 

văd albaștri și emoționați în primul careu din curtea 

care pare prea mică pentru nevoile lor de explorare, 

apoi în sălile de clasă care îi lasă fără nicio replică 

– vorba vine, de fapt săli care îi provoacă la 

comentarii încă din primele ore.  

 

Mă întreb apoi, urmărindu-i de-a lungul primei luni 

de școală câți dintre ei regretă că se află în Lazăr, 

câți simt că se află unde trebuie, apoi câți vor 

ajunge să se lase pătrunși de „spiritul lăzărist”. 

Însă, spiritul acesta e doar pe carton. Și va rămâne 

pe carton dacă nu vom încerca, profesori și elevi, 

să îl scoatem de acolo și să îl facem viu. 

Cum? 

Acum trec la titlu: prin a fi sau nu un lăzărist model. 

Ce înseamnă, oare, a fi lăzărist model? Oare a purta 

cu sfințenie uniforma? A da curs tuturor 

inițiativelor mai mult sau mai puțin relevante 

răspunsuri? (Și acelea prefabricate?) 

Eu cred că nu. A fi lăzărist model, din punctul meu 

de vedere, e mai mult de atât. E în spiritul lui Aurel 

Lazăr, că tot ne este patronul spiritual. Este vorba
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despre curaj și asumare (știu pare demagogie). 

Curajul de a te pune contra curentului, contra 

plafonării și a platitudinii. Asumarea greșelilor și a 

slăbiciunilor. Mai este vorba și despre putere. 

Puterea de a te recunoaște în ceea ce ești și, mai 

ales, în ceea ce faci. 

De aceea, și anul acesta vă urmăresc cu interes, 

dragi boboci lăzăriști, să văd – lăsați spiritul lăzărist 

să zacă pe un panou agățat într-un cui (ca sabia lui 

Damocles) sau îl scoateți din cui și îl trimiteți la 

plimbare prin toată școala? 

Ultima variantă mi se pare mai în spirit și îmi 

doresc să o puneți/punem în aplicare.                       

prof. Laura Octavia LUP 

* 

Noi, adolescenții, încotro? 

Ce fac eu mai departe ? 

E o întrebare pe care cu toții ne-o punem la un 

moment dat, o întrebare care, la rândul ei, naște mai 

multe întrebări: Unde mă duc de aici? Ce mai 

trebuie să fac? Unde vreau să ajung? În aceste 

vremuri schimbătoare duc toate la același răspuns: 

Habar n-am! Astfel se creează confuzia legată de 

viitorul nostru. În trecut, era simplu, o știm foarte 

bine de la părinții noștri: mergi la școală, înveți 

bine, mergi la facultate și ai o viață asigurată. Dar 

într-o lume care pare a fi luată direct dintr-un film 

science-fiction, cu mașinării care pot face slujbele 

oamenilor, inteligență artificială și, mai ales, o 

competiție inimaginabil de mare pentru un loc bun 

de muncă, această progresie lineară pare total 

imposibilă. 

  

 

Principala problemă care ne iese în cale sunt 

ispitele cu care avem de-a face în viața de zi cu zi. 

Spre exemplu, cu toții știm vechea zicală pe care 

ne-o spuneau profesorii de matematică: „Nu vei 

avea tot timpul un calculator în buzunar”. Eh, chiar 

din contră, în zilele noastre avem tot timpul la noi 

un calculator pe care ne putem uita la filme, putem 

face poze, putem comunica cu diferite persoane și 

putem accesa internetul, acesta putând fi folosit ca 

o unealtă foarte bună pentru dezvoltarea personală. 

Însă, omitem un aspect important și o certitudine: 

calculatorul este și cea mai eficientă metodă pentru 

pierderea timpului, iar linia dintre cele două devine 

tot mai tulbure pe zi ce trece. Nu vă recunoașteți în 

următoarea situație? E ora șapte seara, te așezi la 

birou ca să scrii o temă pentru mâine și ai o 

nelămurire așa că decizi să deschizi telefonul să 

cauți pe internet... Intri în meniuri... prin meniuri 

vezi Instagram-ul care îți zâmbește din colț, și 

zâmbindu-i și tu, te gândești „5 minute nu-mi vor 

face rău” așa că, îl deschizi, începi să te uiți ce au
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postat influencerii tăi favoriți, iar când te uiți la 

ceas, realizezi că e ora unsprezece seara și tu încă 

nu ți-ai făcut tema. Atunci devii conștient de un 

lucru (dacă ai norocul să devii sau dacă ai 

maturitatea să recunoști): aceste aplicații sunt 

făcute să ne ofere o plăcere ușor de accesat și de 

scurtă durată, fapt care ne face să o vrem tot mai 

tare, tot mai mult, astfel încât, ajungem să fim 

blocați într-un cerc vicios în care aceste plăceri de 

scurtă durată ajung să ne controleze viața și să ne 

fure orice fărâmă de timp pe care ne-o alocăm 

clădirii unui viitor, iar noi nu facem nimic în 

privința aceasta pentru că, până la urmă, ne place, 

e în natura omului să aleagă calea ușoară. De aceea, 

în loc să citim o carte, alegem rezumatul ei, în loc 

să călătorim într-un loc exotic, preferăm să vedem 

pe altcineva cum o face sau în loc să ne apucăm de 

ceva, ne uităm la videoclipuri despre asta, în loc să 

devenim piloți jucăm jocuri cu avioane. Și lista 

poate continua... E o realitate sumbră în care trăim 

și, totuși, nu facem nimic în privința asta. 

În concluzie, nu există o soluție clară pentru 

problema cu care se confruntă tinerii din ziua de 

azi, presiunea devenind tot mai mare odată cu 

trecerea timpului... nu se observă o soluție clară la 

orizont, iar cu pandemia actuală care nu pare să ia 

sfârșit, viitorul începe să devină mai incert pe zi ce 

trece. 

Și atunci, întreb din nou: noi, adolescenții, încotro? 

 

 

Mario ȘANDRU 

 

Președintele și 

vicepreședintele Consiliului Elevilor  

 

Președinte – Iulia Boroș 

1. Cum te numești și din ce clasă faci parte? 

Numele meu este Boroș Iulia Raluca și sunt elevă 

în clasa a X-a B. 

2. De cât timp ești lăzărist? Ce înseamnă pentru 

tine să fii lăzărist? 

Sunt lăzăristă din clasa a VI-a. A fi lăzărist 

înseamnă să fii un membru al unui grup care are ca 

obiectiv dezvoltarea culturală și personală a 

fiecăruia. M-am regăsit perfect în această școală, 

motiv pentru care am ales să îmi continui studiile 

în aceeași instituție. 

3. Ce te-a determinat să candidezi pentru această 

funcție? 

Am considerat-o o provocare, fiind determinată de 

ideea de a-mi depăși limitele. 

4. Consideri că ești potrivită pentru această 

funcție? De ce? 

Ceea ce mă face potrivită pentru această funcție 

este spiritul de lider, tenacitatea și optimismul de 

care dau dovadă și dorința arzătoare de a face 

școala un loc plăcut pentru fiecare lăzărist. 

5. Ce ți-ai propus să faci în timpul mandatului 

tău? 

Iată câteva dintre obiectivele mele: 

-organizarea de întâlniri între elevi și cadrele 

didactice din școală pentru discutarea unor subiecte 

importante;
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– în contextul actual al pandemiei – organizarea de 

ateliere/dezbateri pe tema: Cum m-a afectat pe 

mine această pandemie (Ce am avut de pierdut)? 

Cum putem contracara, minimiza sau reduce 

efectele devastatoare ale acestei pandemii? Ce 

putem face pentru a ne menține sănătoși pe o 

perioadă cât mai îndelungată? (de exemplu: 

promovarea unor obiceiuri sănătoase); 

– organizarea unor evenimente de promovare a 

ideilor prin artă: „Teatrul în școală”; prin jocuri 

teatrale elevii își pot dezvolta abilități care să îi 

ajute în interacțiunea cu cei din jur;  

– organizarea unor întreceri sportive. Sporturile de 

echipă ne învață despre importanța muncii în 

echipă. Această lecție poate fi utilă atât la școală, 

cât și în viața de adult. O echipă oferă contextul 

perfect pentru a ne putea familiariza cu ideea de 

lider și a observa ce înseamnă un lider autentic, o 

abilitate extrem de utilă în viața de adult. 

– revista/postul de radio/forumul/grupul de discuții 

al școlii; 

– organizarea unor petreceri (Balul bobocilor, 

Balul toamnei), tombole, evenimente de Crăciun; 

– cutia cu idei/propuneri; 

– marcarea anumitor zile speciale, ca de exemplu 

Ziua voluntarului, prin efectuarea de activități de 

voluntariat în cadrul unor organizații 

nonguvernamentale, centre de zi pentru copii sau 

pentru persoanele de vârsta a III-a; 

– propunerea de premii și burse pentru elevii cu 

rezultate deosebite, inclusiv identificarea unor 

sponsori; totodată, organizarea unor evenimente 

festive în vederea felicitării lor.  

6. Ce ai de gând să întreprinzi pentru a pune în 

aplicare planurile tale? 

Un prim pas ar fi o întâlnire consultativă cu 

membrii Consiliului, în vederea stabilirii celui mai 

important obiectiv de urmat în perioada următoare. 

7. Te-ai gândit ce ți-ar plăcea să faci după liceu? 

Dacă da, ce? 

Sinceră să fiu, încă nu sunt hotărâtă. Toate testele 

psihologice efectuate în acest sens au avut același 

rezultat, viitorul meu fiind în domeniul 

antreprenorial. Cei șapte ani de cursuri de actorie 

m-au ajutat să îmi dezvolt abilitățile de comunicare 

și m-au făcut să prind drag de această meserie. 

Concursurile ,,Sanitarii pricepuți” și ,,Go for life’’ 

mi-au deschis apetitul pentru medicină. Și sportul 

joacă un rol major în viața mea, deci nu exclud nici 

o meserie în acest domeniu.
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8. Care este ideea/obiceiul/ fapta care te 

deranjează cel mai tare și, pe care, dacă ai 

avea puterea, ai dori să o schimbi? 

Cel mai tare mă deranjează ipocrizia oamenilor. 

9. În ce activități extracurriculare te implici? 

Dacă încercați să mă găsiți într-o zi după 

terminarea orelor mă aflu cu siguranță în sala de 

sport, la antrenamentul de handbal, acest sport 

ocupându-mi majoritatea timpului, însă 

sentimentul pe care îl am în momentul în care țin 

mingea în mână mă face să nu renunț. Acum că am 

ajuns Președintele Consiliului Elevilor, voi 

încuraja practicarea sportului și stilul de viață 

sănătos în școală. 

10. Ce gen de muzică asculți? 

Ascult toate genurile muzicale, însă prefer muzica 

pop și freestyle. 

11. Ai dori să transmiți colegilor lăzăriști un 

mesaj? 

Vă mulțumesc tuturor pentru voturi și sper că 

împreună vom putea face școala un loc plăcut 

pentru fiecare! Fă-ți vocea auzită! 

* 

Vicepreședinte: Bălaș Denisa 

1. Cum te numești și din ce clasă faci parte? 

Mă numesc Bălaș Denisa-Teodora și sunt elevă în 

clasa a 10-a B. 

2. De cât timp ești lăzărist? Ce înseamnă pentru 

tine să fii lăzărist? 

Fac parte din familia lăzăristă de trei ani. Pentru 

mine această școală și numele de lăzărist reprezintă 

o mândrie, o șansă la excelența academică și 

oportunitatea de a avea o familie unită care are ca 

scop dezvoltarea fiecăruia dintre noi. 

3. Ce te-a determinat să candidezi pentru această 

funcție? 

Am luat decizia să candidez la funcția de 

vicepreședinte deoarece îmi doresc să pun ideile 

colegilor mei lăzăriști în aplicare pentru a le oferi 

șansa să-și exprime opiniile cu privire la 

experiențele lor în cadrul școlii. 

4. Consideri că ești potrivit/ă pentru această 

funcție? De ce? 

Consider că sunt potrivită pentru funcția de 

vicepreședinte pentru că sunt o persoană organizată 

și serioasă care vrea să creeze un mediu cât mai 

plăcut pentru toți. 

5. Ce ți-ai propus să faci în timpul mandatului 

tău? 

Mi-am propus ca pe timpul mandatului meu să ajut 

fiecare elev din școală să-și dezvolte talentele și 

pasiunile indiferent de natura acestora. 

6. Ce ai de gând să întreprinzi pentru a pune în 

aplicare planurile tale?
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Vreau să organizăm concursuri interșcolare pentru 

a promova competivitatea constructivă și pentru a 

dezvolta abilitatea tinerilor de a lucra în echipă; 

totodată, pentru cei cu înclinații artistice, putem 

organiza expoziții cu creațiile acestora ca să-i 

încurajăm să continue să-și dezvolte pasiunile. 

7. Te-ai gândit ce ți-ar plăcea să faci după liceu? 

Dacă da, ce? 

După terminarea liceului visul meu este să intru la 

facultatea de medicină, fiind un domeniu care mă 

pasionează de când mă știu și îmi doresc din tot 

sufletul să ajung să fiu capabilă să ajut oamenii. 

8. Care este ideea/obiceiul/fapta care te 

deranjează cel mai tare și, pe care, dacă ai 

avea puterea, ai dori să o schimbi? 

Ceea ce detest cel mai tare sunt minciuna și 

falsitatea. Din punctul meu de vedere, putem 

rezolva mult mai mult probleme dacă acestea sunt 

communicate, în loc să rămână nespuse sau după 

aceea amintite numai sub formă de reproș.  

9. În ce activități extracurriculare te implici? 

În timpul liber o pasiune pe care o am este lectura, 

dar pe lângă asta sunt pasionată de prim-ajutor și 

doresc pe viitor să mă implic în cât mai multe 

proiecte de voluntariat. 

10. Ce gen de muzică asculți? 

Pentru mine muzica este un mijloc de exprimare 

care are impact asupra societății prin mesajele 

transmise. Ascult mai multe genuri muzicale, de la 

rap până la pop, iar artistul meu preferat este Alec 

Benjamin. 

11.   Ai vreun mesaj pe care să-l transmiți colegilor 

tăi lăzăriști? 

Pe dragii mei colegi aș dori să îi încurajez să 

găsească și partea pozitivă în tot ceea ce se 

întâmplă în jurul lor și sper să-și găsească motivația 

în tot ceea ce fac. 

(Întrebări și editare: Iarina CUC și Larisa 

CICORT) 

 

Alter ego 

  

Pe drumul de la Oradea la Aleșd, pe E 60, cam prin 

dreptul fostei fabrici Coca-Cola (pentru 

cunoscători) există un copac solitar, cu o corolă 

neobișnuită, spiralată până spre pământ. Un copac 

care ani a zile a fost alter-ego-ul meu vegetal, 

horoscopul care îmi (pre)vestea prezentul și 

viitorul. Mă identificam cu el până într-acolo încât 

în lungile și desele mele drumuri spre și dintre 

orașe mă verificam periodic în el. Era ca o oglindire 

în verdele crud, în luciul tare al verii, în foaia ofilită 

sau în lipsa totală de frunziș. Îi simțeam visceral 

prezența de departe, îl căutam cu ochi lăuntrici și 
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știam cu nebănuite organe că și el mă simte și mă 

hrănește: în subteranele ființelor noastre existau 

canale de comunicare prin care seva lui devenea 

sânge, limfă și energie vitală pentru ființa mea 

anemiată. Atât de departe de mine eram, încât 

vechile mele celule din universuri sau ere când am 

fost să fiu copac sau floare își aminteau indistinct 

și tainic de fosta lor viață ce se prelungea acum, 

mirată, într-un corp ce nu (mai) era trunchi.  

Ani de zile l-am secătuit de puteri până aproape 

devenise un copac-schelet, fără coroana lui 

frumoasă și spiralată. Mă temeam că, paradit cum 

era, va fi tăiat într-o bună zi și eu voi trece pe acolo, 

iar el nu va mai fi la locul lui (același de câți ani?) 

și sursa mea de putere (atâta câtă era), de stabilitate 

(de orice fel) va dispărea. Iar eu voi rămâne în 

bătaia tuturor vânturilor universului nemilos, fără 

rădăcini și fără sprijin. N-a fost însă așa. El, 

arborele meu, ca un autentic axis mundi personal a 

purtat toată greutatea vieții mele netrăite, a suportat 

urgiile și restriștile pe care eu nu le puteam duce 

atunci.  

Iar într-o zi, pe nesimțite, ceva s-a schimbat în 

subteranele ființelor noastre împletite și am știut că 

nu mai am nevoie de suportul lui energetic. Că mă 

vindecasem, poate. Atunci, cu recunoștință, dar 

fără regrete – poate chiar cu un fel de ușurare – ne-

am eliberat reciproc, ca doi amanți ce s-au chinuit 

îndelung într-o iubire-parazit, ca doi bolnavi ce au 

învins împreună o boală incurabilă. Și, cum se 

întâmplă de multe ori în viață, de-abia după 

despărțire ne-am putut vedea, cunoaște și bucura de 

prezența celuilalt. Între timp și-a revenit, corola e 

din nou bogată, verde și spiralată până aproape de 

pământ, trunchiul scheletic e viguros și puternic ca 

în vremurile bune.  

Încă ne salutăm cu gingășie când trecem unul pe 

lângă altul, ca doi prieteni vechi, ce au trecut printr-

un război împreună și își aduc aminte, nu fără 

tresăriri, de rănile și durerile lor nebănuite și 

netămăduite de nimeni, decât de ciudata și tandra 

lor întâlnire.  

prof. Elena LUCA 

* 

Muzica – prilej de cunoaștere  

Vocea umană este deosebit de versatilă. Formele 

incipiente ale cântecului au folosit glasul, căci el 

este primul instrument al omului. Niciun 

instrument nu poate depăși frumusețea vocii. De 

aceea muzica corală este una dintre pasiunile mele. 

Gust orice fel de partituri indiferent de perioadă. 

Nu ascund faptul că muzica medievală îmi trezește 

cele mai alese trăiri. Ascult cu înfiorare 

interpretările corului The Sexteen condus de Harry
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Christophers și orice compoziție a mirabilului John 

Rutter. 

De aceea invitația de a cânta în The Geneva 

International Christian Choir and Orchestra a fost 

de nerefuzat. Această oportunitate mi-a oferit 

ocazia de a participa la un experiment unic și de a 

face cunoștință cu o țară pe care nu o cunoșteam. 

Întâi, alcătuirea eterogenă a corului (români, 

francezi, elvețieni, americani, nemți, africani) mi-a 

dezvăluit oameni pe care nu aveam cum să-i cunosc 

altfel. Atât de repede și atât de variat. M-a frapat 

eleganța, deschiderea și spiritul de prietenie, 

ușurința cu care intrau în relație, chiar dacă erau 

destule bariere în calea comunicării. Unii membri 

ai corului erau înalți funcționari în instituțiile 

diplomatice din Geneva, însă acest statut nu i-a 

împiedecat să își arate umanitatea. Așadar, vocile 

unor oameni foarte diferiți s-au unit (pentru că, da, 

corul nu te promovează ca individ) ca să umple 

golul imens al sălii de concert și, mai ales, inimile 

spectatorilor de diverse neamuri. Am aflat mai 

târziu, de la gazdele mele – o familie rafinată de 

burghezi – că genevezii își exprimă reacțiile, în fața 

unui act artistic care le trezește plăcere, aplaudând 

prin lovirea cu putere a picioarelor de sol. 

Recunosc că acest zgomot asurzitor m-a speriat 

inițial. 

Apoi, alcătuirea eterogenă a țării. Nu mi-a mai fost 

dat niciodată să străbat aceeași țară și să întâlnesc 

locuri unde se vorbește o cu totul altă limbă, 

recunoscută ca oficială. (Desigur, asta se mai 

întâmplă și în alte țări – cum ar fi Belgia – dar eu 

nu am experimentat această variație lingvistică.) 

Același concert a avut loc și la Zürich, dar a fost 

total altfel: începând cu spectatorii – foarte reci – 

(acolo am înțeles de ce genevezii au accentuat cu 

mândrie ideea că doar ei ne primesc cu atâta 

căldură), până la maniera impersonală cu care am 

fost tratați. Am rămas tare neplăcut surprinsă că, în 

momentul în care am vorbit în limba franceză (de 

care mă bucuram că o puteam vorbi), am primit o 

privire rece și, spun eu, tăioasă. Atitudinea aceasta 

era acompaniată de zăpada care acoperea orașul, 

spre deosebire de temperatura plăcută de le 

Geneva. Mi-am amintit apoi că în țara aceasta nu 

se vorbește doar germana și franceza, ci și o limbă 

romanică ce sună tare interesant, desigur 

observându-se influențele limbii germane – limba 

retoromană sau romanșa. 

Nu în ultimul rând, m-a surprins tradiția culturală, 

istoria și activitatea diplomatică a acestui oraș. 

Familia gazdă mi-a oferit o mini-excursie în oraș, 

evident ghidată. Și ce poate fi mai frumos decât să 

ai drept ghid un locuitor al orașului. Așa am 

descoperit partea diplomatică a orașului: Geneva 

are cel mai mare număr de instituții de cooperare
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internațională (ONU de la Geneva este centrul cel 

mai activ din lume; aici au avut loc multe negocieri 

istorice). Frapant este că poate fi un centru politic 

atât de important fără să fie capitala politică a 

vreunui stat. 

Pentru că Geneva este orașul Reformei protestante, 

m-a interesat să văd urmele ei. Așadar, am găsit 

cele două simboluri, pe care le știam din cărți, 

foarte impunătoare. Catedrala Sfântul Petru este 

mărturia vie a cel puțin XVI secole de creștinism 

european, căci prima construcție datează din anul 

390. Zidurile catedralei sunt o mărturie vie a 

evoluției orașului, fiindcă istoria ei este istoria 

Genevei. Chiar și din punct de vedere arhitectural, 

edificiul nu se dezice de orașul său. Astfel, la 

intrarea principală, catedrala te copleșește cu fațada 

sa în stil neoclasic susținută de șase coloane. Însă, 

din momentul în care pășești în interiorul zidurilor, 

descoperi frumusețea stilului gotic cu arcul frânt 

prin care artistul medieval încearcă să exprime 

unirea omului cu Dumnezeu, dar și prin vitraliile 

superbe (cea mai impunătoare imagine este a 

Sfântului Iacob, care apare învestmântat într-o 

mantie regală, în ciuda reputației de apostol-pelerin 

– confirmată, de altfel, de sandalele din același 

vitraliu). Capela Macabeilor este bijuteria 

catedralei pentru că ea este mărturia celor două 

forme de gotic: flamboaiant (construită în 1397) și 

neogotic (restaurată în 1878). 

Zidul Reformatorilor care se găsește în Le Parc des 

Bastions, aflat la poalele colinei pe care este 

așezată Catedrala Sfântul Petru, m-a impresionat 

cel mai tare. Acest ansamblu sculptural datează din 

1909 și impresionează prin dimensiunile lui, dar și 

prin mesaj. Pe zidul de cel puțin 100 de metri scrie 

cu litere foarte mari Post tenebras lux. Figurile 

statuare care domină sunt cei patru reformatori: 

Guillaume Farel, Jean Calvin – figura centrală a 

Reformei – Théodore de Bèze și John Knox. În 

fiecare parte, cei patru sunt flancați de 

personalitățile importante ale Reformei europene.  

Chiar și sala unde a avut loc concertul este o 

construcție prin care genevezii demonstrează că țin 

foarte mult la patrimoniul lor. Le Bâtiment des 

Forces motrices este o veche uzină hidraulică 

transformată în sală de spectacol. Este o clădire 

superbă și impunătoare, iar amplasarea îi dă un 

farmec aparte pentru că este înconjurată de apele 

râului Ron care se varsă în lacul Leman (cel mai 

mare lac din Europa).  

 

Geneva este, poate, cel mai cosmopolit oraș al 

Europei, în care m-aș întoarce de fiecare dată în 

primul rând pentru oamenii care locuiesc în el, dar 

și pentru urmele glorioase ale strămoșilor europeni. 

Este orașul european de unde pot învăța ce 

înseamnă să fii imparțial. Recunosc însă că mi-a 

lipsit inflexiunea dulce-melodioasă a limbii 

franceze, așa cum se aude numai în Franța. 

Prof. Tabita FĂRCAȘ



28 – EXPERIENȚE INEDITE 

Copacul revelator 

  

  

Îmi aduc aminte de zilele de vară în care mă 

plictiseam teribil pentru că școala lipsea din rutina 

mea. Acolo puteam să vorbesc cu colegii mei, să 

învăț lucruri interesante și noi sau să repet anumite 

lucruri pe care nu le înțelegeam. Faptul că această 

monotonie nu era prezentă vara mă întrista, 

deoarece când eram la școală abia așteptam să 

înceapă vacanța, dar iată-mi amintirile care îmi 

arată că școala nu e așa de rea și că vara nu e atât 

de distractivă. 

Zilele acelea de vară le petreceam uitându-mă la 

televizor sau la niște videoclipuri pe internet. De 

fapt, nu prea făceam nimic. Nu ieșeam afară, 

deoarece am început să devin tot mai leneș. 

Prietenii mă chemau pe-afară, dar le spuneam că nu 

am chef sau că nu vreau. Totuși, într-o zi, la 

insistențele celui mai bun prieten, am ieșit din casă. 

Dan mă aștepta. Avea în mână o minge de fotbal 

uzată.  

Am ajuns la teren destul de repede. Terenul era 

înconjurat de copaci din specii diferite. Era într-un 

loc perfect pentru joacă, avea umbră răcoroasă și 

era spațios. Am început să ne jucăm cu mingea. 

Dan nu prea se descurca în a câștiga puncte, iar eu 

deja mă plictiseam câștigând. Această stare a 

dispărut destul de repede. Pentru că într-o parte a 

terenului am văzut un copac aproape uscat. Era 

foarte ciudat. 

Copacul avea o coroană verde și plină de cireșe 

mari ca podoabele unui brad, pe când cealaltă 

jumătate era ofilită și uscată. Am început să fiu tot 

mai captivat de imaginea aceea. Dan marca puncte, 

dar nu conta, pentru că acel copac îmi oferea un fel 

de satisfacție. Începeam să mă gândesc cum acest 

copac reprezintă într-un fel omul. De obicei 

oamenii au mai multe fețe, unele mai rele și altele 

mai bune. Unii sunt niște persoane care se 

comportă urât cu persoanele pe care nu le plac, dar, 

pe de altă parte, au un comportament excepțional 

față de părinți și prieteni. Alte persoane se prefac 

că îți sunt prietene, dar, de fapt, pe dinăuntru abia 

așteaptă să te facă de rușine. 

Eram foarte mirat cum un simplu copac a reușit să 

mă facă să simt o stare de curiozitate, o stare pe 

care nu o avusesem de mult timp și de faptul că 

această stare a venit dintr-o dată. Eram fericit, nu 

simțisem în zilele acelea o stare diferită de 

plictiseală, nu simțisem o stare atât de radical 

diferită. 

În tot acest timp, Dan marca puncte, destul de multe 

puncte, aproape că m-a ajuns, așa că mi-am 

restabilit interesul pentru joc. La sfârșitul jocului,
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pe care l-am câștigat, i-am împărtășit lui Dan 

gândurile mele despre copac. A început să râdă, 

spunând că mi s-a urcat febra câștigului la cap. În 

momentele acelea mă gândeam cum anumite 

persoane, ca Dan, ignoră anumite detalii despre 

lumea în care trăiesc și că sunt naive. 

După ce s-a oprit din râs, am zis că ar fi cazul să 

mergem acasă, era deja târziu. Înainte de a părăsi 

terenul am mai privit o dată copacul și am simțit iar 

starea de curiozitate. La finalul acelei zi eram 

satisfăcut. Copacul, jocul și vorbele prietenului 

meu au reușit să-mi anuleze senzația de monotonie 

pe care o detestam foarte tare. 

  

Amareliu ILIEȘ 

* 

Castelul 

  

Întâmplarea a avut loc într-un castel abandonat 

unde obișnuiam să merg cu prietenii. Aveam 

destulă experiență în domeniu, așa că am decis să 

ne jucăm de-a v-ați ascunselea. Castelul se află pe 

o parte destul de vastă de teren, așadar aveam 

nevoie de oameni. S-a adunat echipa și a început 

distracția. 

La un moment dat, am auzit că strigă după noi 

cineva. Atunci mi-am dat seama că acolo există și 

un paznic, care, fără ezitare, a sunat la poliție. În 

acest timp, noi zburam când pe geam, când pe ușă 

ca să scăpăm cât mai repede. Eu am rămas în urmă. 

Și mi-a venit în minte să mă opresc să vorbesc cu 

paznicul. Eram atât de emoționat, încât am simțit 

că inima îmi sare de la loc și singurul lucru la care 

mă puteam gândi era ce le voi spune părinților dacă 

află.  

M-am oprit să discut cu el, așa cum ar face-o doi 

oameni raționali. Mi-am pus masca pe față ca să nu 

mă recunoască. Mi-am pregătit discursul în gând, 

dar, din cauza presiunii interioare, tot ce am putut 

zice a fost: „Da, da, dom’le, cu ce... ce v-am 

greșit....?” Iar el mi-a răspuns, cu o voce iritată: 

„Eeeeeei, copii nenorociți, de vă mai prind, chiar 

că vă dau la poliție”. 

În secunda următoare, eram pe bicicletă, în drum 

spre casă cu inima cât un purice, dar și bucuros că 

am scăpat doar cu o săpuneală bună.  

 Noah VIRAG  

 

 

Imago 

  

Zi de  vară verde și călduroasă. La fel cum a fost 

ziua de ieri, la fel cum va fi și ziua de mâine, mă 

gândesc, lăsând răcoarea sufrageriei și 

îndreptându-mă spre balansoarul din curte. O pată 

galbenă, unduitoare se insinuează printre frunzele 

verzi ale smochinului din curte. O floare, îmi spun. 

Cu petalele bătute de vânt... ce vânt, nicio adiere.  

 

Mă apropii temătoare, cuprinsă de o vagă senzație 

de neplăcere îmbinată cu dezgust. Mă aștept la ce e 

mai scârbos, dar atractiv în același timp. Se pare că 

plictiseala călduroaselor zile de vară e pe cale să
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dispară. Mă pitesc printre ramuri și ochii mei 

focalizează o ființă venită parcă din altă lume: o 

omidă gigant, de 10 centimetri, care își etala cu 

nonșalanță frumusețea-i respingătoare: îmbinarea 

de culori pe gustul meu, tare mi-ar plăcea o rochie 

așa: galben puternic pe spinare, galben pal pe lături 

și un gri-bleu, dungat cu negru pe pântecele ce 

găzduia mai multe perechi de picioare. Fiecare 

parte a abdomenului era ornamentată cu perechi 

minuscule de puncte negre. O frumusețe! Privită 

însă din față, perspectiva mi se schimbă, fiindcă, 

cele mai înfricoșătoare fețe din toate fantasy-urile 

pe care le-am citit și care mi-au hrănit imaginația s-

au unit, parcă, în ceea ce puteam numi fața acestei 

creaturi: ochii lipseau, însă două adâncituri mă 

urmăreau, gata să mă împroaște cu venin; două 

perechi de clești minusculi se mișcau necontenit, 

pregătite să mă prindă. Pentru ca tabloul să fie 

complet, două coarne, mai mici decât ale unui 

melc, încoronau insolent această față monstruoasă. 

Îmi mut privirea la terminația omizii. Nu mă 

înșelam, omida avea și coadă, una mică, ce-i drept, 

subțire și insignifiantă, dar o coadă care punea 

punct uimirii ce mă cuprinsese. 

Ce omidă poate fi? Nu mai văzusem niciodată o 

astfel de omidă. Cu asemenea dimensiune, oare ce 

trup de fluture ascunde în ea? Ce splendoare de 

aripi vor ieși din asemenea culori ce mă făceau să 

îmi doresc o rochie de culoarea verii? Am găsit 

răspunsul... dezamăgire totală! Cum se întâmplă în 

viață, aparențele înșală. Această omidă galbenă ca 

o panseluță se va transforma în curând într-un 

fluture CAP-DE-MORT! Descoperirea m-a făcut 

să cuget: așa ca în viață, ca în viața omului, moartea 

se îmbracă de la Prada. 

Ce s-a întâmplat cu omida? I-am păstrat frumusețea 

dezgustătoare ținând-o captivă câteva zile, 

neputând să se transforme în monstruosul fluture. 

S-a deshidratat și, fără să o fi știut, s-a îmbrăcat în 

culorile toamnei. 

Ce mai experiență! Și pentru mine, care am învățat, 

din nou, că nu tot ce e atrăgător e și frumos, și 

pentru omidă, care nu a apucat să treacă la starea 

de imago în călduroasa zi de vară ce a adus-o în fața 

ochilor mei. 

Prof. Laura Octavia LUP 

 

 

Lecții de prim-ajutor  

Ați fost puși vreodată în situația de a da primul 

ajutor cuiva? Câți dintre noi știm să dăm primul 

ajutor? Ar trebui introdus în școli, deoarece toți ar 

lecția despre 
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trebui să știm ce să facem atunci când vedem o 

victimă. 

Datorită concursului „Go For Life”, împreună cu 

alți elevi din liceul nostru și de la alte licee, am 

învățat să dăm primul ajutor. 

 

 

 

Ce facem atunci când vedem o victimă? 

Când vedem o victim, ne asigurăm că suntem în 

siguranță; dacă suntem în siguranță, vedem starea 

de conștiență a victimei. Scuturăm victima ușor de 

umeri și o întrebăm cu voce tare: „Domnule/ 

doamnă, mă auziți?”; „S-a întâmplat ceva?” 

Dacă victima răspunde, o lăsăm în poziția în care a 

fost găsită cu condiția să nu fie expusă unui 

eventual pericol și o evaluăm regulat. Dacă aceasta 

nu răspunde, se strigă după ajutor, apoi se deschid 

căile aeriene prin hiperextensia capului și ridicarea 

bărbiei. Se plasează o mână pe frunte și se împinge 

cu blândețe capul pe spate, pentru deschiderea 

căilor respiratorii; se va ridica bărbia victimei cu 

vârful degetelor plasate sub menton. 

Trebuie privite mișcările 

peretelui toracic, ascultate 

zgomotele respiratorii la 

nivelul gurii victimei, simțit 

fluxul de aer pe obraz, observând dacă respirația 

este normală, anormală sau absentă. 

Dacă victima nu respiră, salvatorul va trimite pe 

cineva după ajutor, să găsească și să aducă un DEA 

dacă acesta este disponibil sau, dacă este singur, va 

folosi telefonul mobil pentru alertarea serviciilor de 

urgență, salvatorul va părăsi victima numai dacă nu 

are altă alternativă. 

 

Se încep compresiile toracice 

astfel: se îngenunchează lângă victimă, salvatorul 

plasează podul unei palme pe centrul toracelui 

victimei (care este în jumătatea inferioară a 

sternului victimei), podul palmei celeilalte mâini se 

plasează peste cea aflată pe torace și se întrepătrund 

degetele mâinilor evitându-se compresia pe 

coastele victimei. Nu se îndoaie 

coatele. Nu se vor face compresii 

la nivelul abdomenului superior 

sau la nivelul părții inferioare a 

sternului. 

Salvatorul se va poziționa vertical deasupra 

toracelui victimei și va efectua comprimarea 

sternului cu cel puțin 5 cm (fără a depăși însă 6 cm), 

compresiile trebuie repetate cu o frecvență de cel 

puțin 100 pe min. (fără a depăși 120 pe min.), 

compresiile și decompresiile trebuie să fie egale ca 

intervale de timp.  

După 30 de compresii se deschide calea aeriană 

folosind hiperextensia capului și ridicarea 

mandibulei, se pensează părțile moi ale nasului 

folosind policele și indexul mâinii de pe frunte. Se 

deschide cavitatea bucală a victimei menținând 

însă bărbia ridicată. Salvatorul inspiră normal și 

pune buzele în jurul gurii victimei, acesta expiră 

constant în gura victimei
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preț de o secundă, ca într-o respirație normală, 

urmărind ridicarea peretelui anterior al toracelui. 

Se continuă efectuarea compresiilor toracice și a 

ventilațiilor într-un raport de 30:2, întreruperea 

manevrelor pentru reevaluarea victimei este 

indicată doar dacă aceasta dă semne de trezire: se 

mișcă, deschide ochii sau respiră normal, altfel nu 

se întrerupe resuscitarea. 

 

Dacă victima începe să respire, salvatorul o pune în 

poziția laterală de siguranță. Acesta îngenunchează 

lateral de victimă cu membrele pelvine întinse. 

Brațul de pe partea salvatorului se poziționează în 

unghi drept cu corpul, cotul fiind îndoit și palma 

orientată în sus. Brațul de pe partea opusă se aduce 

peste torace de aceeași parte cu salvatorul și se 

poziționează cu dosul palmei în contact cu obrazul. 

Salvatorul prinde membrul inferior de partea opusă 

cu mâna plasată chiar deasupra genunchiului și îl 

trage în sus păstrând contactul piciorului victimei 

cu solul. Cu o mână pe genunchiul îndoit și cu 

cealaltă pe palma aflată pe obrazul victimei se 

rotește victima spre salvator, se ajustează poziția 

membrului inferior de deasupra, astfel încât coapsa 

și genunchiul să fie poziționate în unghi drept. Se 

împinge capul spre spate pentru a se asigura 

libertatea căilor aeriene, la nevoie, se ajustează 

poziția mâinii de sub obraz, pentru a menține capul 

spre spate astfel încât lichidul de vărsătură să iasă 

spre exterior. Se verifică respirația periodic. Dacă 

victima trebuie ținută în poziție de siguranță mai 

mult de 30 de minute, aceasta va fi întoarsă pe 

partea opusă pentru a evita presiunea exercitată pe 

pachetul vasculonervos al brațului aflat dedesubt. 

  

 Mariabela BRADEA-PINTIUȚA 

 

* 

Din viața și minunile Cuvioasei 

Parascheva  

Luna octombrie e marcată de sărbători religioase 

închinate Sfintei Parascheva (14 octombrie), Sf. 

Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 

octombrie) și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, 

ocrotitorul Bucureștiului (27 octombrie).  

 

Cuvioasa Parascheva era de neam din Tracia, din 

localitatea Epivat (macedoneancă). Părinții ei au 

crescut-o în duhul Bisericii. Din fragedă copilărie 

ea își împărțea hainele și mâncarea cu copiii săraci 

pe care îi întâlnea. A manifestat o dragoste 

profundă față de Mântuitorul. La vârsta de 15-16 

ani a plecat în taină de acasă și s-a nevoit în aspră 

viețuire la o biserică din Iraclia Pontului. Apoi, a 

călătorit la Ierusalim, s-a închinat înaintea 

Mormântului Domnului și la alte locuri sfinte. A 

ajuns și la o mănăstire de fecioare din Iordania, 

unde a rămas până la vârsta de 25 de ani, trăind 

viață de nevoință călugărească. S-a remarcat prin
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ascultare, rugăciune profundă, privegheri nocturne 

și prin smerenie deosebită. 

La vârsta de 25 de ani, s-a dus din nou în pelerinaj 

la Mormântul Domnului, apoi a călătorit pe mare 

până în Constantinopol și s-a statornicit în biserica 

Sfinților Apostoli din satul Epivat, provincia 

Kalikratia, unde a slujit doi ani.  

La vârsta de 27 de ani, Cuvioasa Parascheva și-a 

dat sufletul în mâinile Domnului, iar trupul i-a fost 

depus în țărână, nu departe de malul mării. După 

mulți ani, lângă ea a fost îngropat trupul unui 

marinar, care se pare că era rău la suflet. De aceea, 

sfânta i s-a arătat de trei ori în vis unui bărbat drept 

și i-a spus să dezgroape trupul acestui marinar și să-

l mute în alt loc. I-a arătat chiar și locul unde este 

mormântul ei. Atunci acel cuvios a săpat și a aflat 

trupul Cuvioasei Parascheva întreg și plin de bună 

mireasmă, ca și cum ar fi adormit. 

Așadar, luându-l poporul cu preoții, l-au dus în 

biserica din satul ei, cu mare cinste și alai. Iar pe 

drum și în biserică, Cuvioasa a făcut numeroase 

minuni, vindecări de boli și suferințe omenești. 

Domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, a plătit o 

datorie bănească turcilor în contul Patriarhiei 

Ecumenice, care în semn de recunoștință i-a dăruit 

moaștele Cuvioasei Parascheva. În 1888, racla cu 

sfintele moaște a fost mutată în Catedrala 

mitropolitană din Iași. Ele au fost mutate din 

paraclisul Sfinților Trei Ierarhi, după incendiul care 

a mistuit mica biserică, moaștele sfintei rămânând 

intacte, căci focul nu s-a atins de ele. Această 

minune a uimit toată Moldova, iar credincioșii au 

prins mare evlavie către Cuvioasa Parascheva.  

Multe minuni a făcut Cuvioasa, răspunzând 

cererilor de ajutor ale credincioșilor. Ele sunt 

menționate în cărți pentru a da mărturie despre 

ajutorul pe care sfinții îl dau oamenilor credincioși.  

Culese de prof. Vasile JUNCU 

*** 

(P.S. al redacției: Nu m-am putut abține să nu 

menționez la acest articol, că prima ,,meserie” pe 

care mi-am dorit să o practic, copil fiind (oare 

există în nomenclatorul de meserii?), a fost cea de 

sfântă. După ce bunica din partea tatălui, mi-a citit 

viața sfintei Parascheva, ea a devenit sfânta mea 

preferată: mi s-a părut atât de delicată, pură și din 

altă lume, încât am vrut și eu să fiu ca ea. Nu mi-a 

prea ieșit, din păcatele mele, dar îmi amintesc cu 

nostalgie de dorința primară și poate copilărească 

de a avea o astfel/altfel de viață, singura care mi se 

părea că justifică faptul de a mă fi născut. Singura 

care avea sens, care merita trăită. Oricât ar părea de 

neverosimil, încă cred la fel.)                        E.L.  

 

Ce să lași moștenire copiilor 

Despre biografia Costanu sau cum s-a văzut viața 

de la fereastra vieții mele? de Ioan Costea 

  

 – <<„Nu cumva îi fi rumân?”  

 – „Ba da, ba da”, a răspuns pierdutul de oaste cu 

sufletul la gură, simțind cum îl năpădește bucuria și 

speranța, auzind în sfârșit o vorbă românească după 

atâta rătăcire“>>.
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Ne aflăm într-o pădure de pe frontul Italiei 

Primului Război Mondial, plină cu armament 

militar risipit și cu rămășițe umane și,  în mijlocul 

ei, soldat Boca (alias Iliia Bochii), pierdut de 

unitate, în mare parte datorită lipsei de atașament 

față de cauza austro-ungară pentru care lupta forțat. 

În disperarea de a-și găsi unitatea și a evita 

probabila spânzurare, își croiește drum prin 

pădurea străină, care îl duce însă la scorbura unui 

copac, unde aude strigătele de ajutor ale unui 

soldat. Când sare să îl ajute, soldatul care părea a fi 

ofițer, îl abordează în mai multe limbi ale 

Imperiului Austro-Ungar, pe care soldatul Boca nu 

le poate înțelege defel. După un moment de răgaz, 

acesta îl întreabă în graiul românesc, care avea să-l 

încălzească pe soldatul din Munții Apuseni, ce 

aude pentru prima dată după multă vreme, graiul 

său de-acasă. Mai târziu, va afla că respectivul 

ofițer era de fapt maior, care avea să-l țină pe 

soldatul rumân în serviciu de ordonanță și mai apoi 

să-l scoată de pe front în Banatul Sârbesc, la el 

acasă, unde va avea ocazia să se căsătorească și să 

trăiască liniștit sub paza maiorului, însă, după nu 

prea mult timp, a ales să se întoarcă acasă. Unde 

acasă?  

Iliia Bochii era din neamul Costeștilor, din care 

face parte și autorul, familie care își are rădăcinile 

în satul Remeți, sat idilic, situat într-o vale din 

inima Apusenilor. În acest loc și-a început autorul 

viața, unde a prețuit încă de la început cultura și 

istoria locului. Iliia Bonchii era numit bunicul cel 

viteaz, care povestea la fum de lulea întâmplări din 

război și de la care autorul avea să învețe arta 

povestirii, pe care o folosește cu atâta abilitate în 

cele două volume intitulate Costanu sau cum s-a 

văzut viața de la fereastra vieții mele. 

Pe fondul poveștilor de vitejie ale bunicului avea să 

se formeze tânărul Ioan Costea. În cazul copiilor de 

la țară, pe lângă școala solidă pe care o făceau, 

majoritatea timpului era alocat muncii. Pe lângă 

clasicul fân, cu care sunt obișnuite satele de la 

câmpie, în munți se ocupau intensiv cu munca 

forestieră, care era foarte periculoasă și grea în acea 

vreme (încă nici nu apăruse bine drujba). Autorul 

descrie toate aceste munci în detaliu, însă nu omite 

întâmplările amuzante și mai puțin amuzante. O 

întâmplare memorabilă este aceea când, în lipsa 

tatălui său, a trebuit să caute în plină iarnă un brad 

ca să respecte datinile creștine cuvenite. Mergând 

pe dealuri în căutarea copacului potrivit, se 

întâlnește cu prietenul său bun, Tianu (Traian), care 

îl sfătuiește să nu riște cu gerul și cu lupii din 

pădure și să aleagă din brazii lui de acasă. Zis și 

făcut, cei doi trec prin nămeți și pâraie înghețate 

plănuind furtul care ar fi trebuit să se întâmple fără 

știința mamei lui Tianu. Planul este executat fără 

probleme, însă instinctele lui Costanu îi semnalau 

dezastrul care va urma. Cei doi sunt surprinși de 

mama lui Tianu, înarmată cu bâte și un bagaj de 

nervi gata de descărcat pe cei doi copii înghețați. 

Cu forțe proaspete, Costanu abandonează bradul și 

pe Tianu și fuge de Tornadă, care s-a fixat pe el.
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După o întrecere lungă și tensionată, Costanu sare 

gardul și scapă de femeia care se lasă învinsă. 

În Dealul Lelii avea să-și petreacă mult timp cu 

îngrijirea animalelor, unde stătea zile întregi 

cufundat în propriile gânduri, aceea fiind o 

perioadă de liniște după care va tânji o viață 

întreagă. Sărăcia și munca grea nu l-au oprit să 

exceleze la învățătură, lucru care i-a permis 

înscrierea în Liceul Militar, care a fost un adevărat 

șoc. Nu ne putem imagina cât de bruscă a fost 

pentru el mutarea la oraș după verile din Dealul 

Lelii, cum a fost să-și lase în spate familia și 

muncile, dar a făcut-o oricum. Viitoarea lui carieră 

militară a fost șlefuită încă din tinerețe, de munca 

grea și de tatăl său care îl corecta violent la orice 

greșeală. A fost o perioadă grea pentru el, însă a 

învățat din durere. În armată avea să avanseze rapid 

în funcții înalte și, ca încununare supremă, a reușit 

să avanseze Regimentul 50 Rachete Antiaeriene 

„Andrei Mureșanu“ la nivelul de etalon în Armata 

Română. Pentru aceste eforturi, face parte din lista 

celor „100 de militari pentru Centenar“. 

Cărțile ni le dedică nouă, tuturor copiilor, chiar cu 

asta începe cartea. De ce? Deoarece cărțile sale nu 

sunt doar un roman autobiografic. Sunt un tezaur 

de povestiri, întâmplări și informații care duc la o 

concluzie comună. Aceea că în orice loc trăiești, fie 

el oraș sau sat, trebuie să-l cunoști. Și nu se referă 

la străzi, parcuri sau râuri, ci la istorie, oameni, 

evenimente, ceva ce dă un alt grad de romantism 

locului. Fiind consătean cu acest domn, am simțit 

mai tare ce vrea el să spună despre piatra noastră. 

Altcumva se simte să mergi pe dealuri, pe stânci și 

prin păduri și să ai știință despre ele. A scris cărțile 

în special pentru copiii și nepoții lui, care le vor citi, 

vor merge în Dealul Lelii și se vor simți la fel ca și 

el, însă într-o cu totul altă lume.  

 

Revenind la întrebarea de la început – Ce să lași 

moștenire copiilor? – le-aș scrie: un roman despre 

ce înseamnă pentru mine acasă. 

În loc de încheiere, versuri de Ana Blandiana:  

Fiecare venim dintr-un sat –  

Unii direct, alţii trecând prin părinţi, 

Unii direct, purtători de eresuri şi basme, 

Fericiţii putând să se-ntoarcă oricând. 

  

Alţii, trecând prin părinţi, rătăciţi 

Pe crengile sângelui depărtate, subţiri, 

În loc de păşuni, şi seminţe, şi cai cunoscând 

Alcoolul cuvântului extras din acestea. (...) 

 

Dar n-are cine-mi spune de unde vin. Doar seara 

Când trec pe bulevarde îmi simt apropiaţi 

Portarii metafizici lângă intrări de blocuri, 

Precum la porţi, pe laviţi, într-un sat. 

  

Alexandru LAZĂR
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Victor Brauner – despre pictură și nu 

numai 

  

Victor Brauner, fiu al fabricantului de cherestea din 

Piatra Neamț, Herman Brauner, a fost un pictor, 

sculptor și poet de origine evreiască, originar din 

România ce a avut drept curent inițiatic în cariera 

sa, curentul Dada, adaugând apoi suprastraturi de 

abstracționism, expresionism, impresionism, dar și 

de suprarealism. 

Născut la începutul secolului XX, mai exact, în 

1903, Victor Brauner a urmat școala primară la 

Viena. Se întoarce apoi în România și devine 

pasionat de zoologie. La vârsta de 16 ani, urmează 

Școala de Arte Frumoase de la București, timp de 

doi ani, unde avea să-și conștientizeze talentul și 

adevărata pasiune. 

Novice în domeniul artei, în jurul vârstei de 20 de 

ani, acesta vizitează orașele Fălticeni și Balcic unde 

începe să picteze peisaje în stil cézannian, curent 

prin care francezul Paul Cézanne oarecum 

reînnoiește pictura prin reducerea cantității 

culorilor calde, dar și prin trecerea sa directă la 

formele geometrice, ce vor reprezenta puntea de la 

impresionism, la cubism. În următorii ani, Victor 

Brauner a avut o perioadă complexă de cunoaștere 

și dezvoltare a sinelui, perioadă în care încearcă să 

se înțeleagă. În septembrie 1924, la București are 

prima expoziție personală, tot în aceeași perioadă îl 

cunoaște pe poetul Ilarie Voronca, cu care va 

înființa revista avangardistă, cu un singur număr, 

75 HP, în care introduce o serie de lucrări, urmate 

de expunerea operelor Cristos la Cabaret  și Fata 

din fabrică. Apoi, în 1930 a fost pentru a doua oară 

la Paris unde a ajuns să îl cunoască pe Brâncuși 

(care l-a introdus în arta fotografică) și pe 

sculptorul elvețian Alberto Giacometti. Începând 

din 1933, Victor Brauner a participat la toate 

expozițiile suprarealiste. În același an, acesta este 

inclus alături de nume precum Salvador Dali și 

Max Ernst în volumul Violette Nozière, urmând să 

primească doar cuvinte de laudă din partea 

mentorului suprarealiștilor: André Breton.  

După pierderea ochiului stâng, stabilirea 

permanentă în Franța și multiple vizite la Veneția, 

Victor Brauner creează un ansamblu de tablouri ce 

reprezentau mitologia lumii moderne, unde omul 

este înfățișat cu tandrețe, dar și cu pesimism, prin 

care critică și acceptă lumea înspăimântătoare și 

teribilă, mijlocul de înțelegere a acesteia fiind 

propriile lucrări. 
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Într-un final, aventura pictorului se oprește la data 

de 12 martie 1966, răpus de o boală îndelungată, 

dar lăsând în urmă câteva opere semnificative. 

Ce m-a impresionat cel mai mult la Victor Brauner 

a fost umorul bonom care se întâlnește în 

compozițiile sale, lucru care se află în antiteză cu 

contrastele violente ale avangardei, ce aveau rolul 

de a se opune ordinii burgheze din acea vreme, 

observând spiritul său puternic. Apoi, mi-a plăcut 

modul în care îmbină abstracționismul printr-o 

atitudine polemică cu expresionismul ce 

promovează distorsionare și un colorit strident. 

Victor Brauner reprezintă un caz foarte izolat în 

pictura românească, având în vedere subiectivitatea 

sa și explorarea zonelor iraționale, dar și a 

absurdului existenței. Un citat în care am reușit să 

mă regăsesc este: „Fiecare tablou pe care-l fac este 

proiectat din cele mai adânci izvoare ale neliniștii 

mele...”, întrucât considerându-mă un mic artist, 

fiecare atingere de pensulă sau de creion vine direct 

din adâncul meu și odată ce atinge suprafața plană 

a hârtiei, prin mine trec un amalgam de sentimente, 

care mai bune, care mai rele. 

Un alt lucru pe care-l admir la Victor Brauner este 

modalitatea prin care surprinde amalgamul de idei, 

care în mod normal, ar fi foarte greu de identificat 

vizual, însă artistul reușește în toată această larmă 

de culori să prezinte elemente complexe, dar clare, 

care, poate, pentru noi sunt extrem de greu de 

înțeles. Astfel, echilibrul, compactitatea și 

complexitatea compozițiilor sale reprezintă un 

proces de luptă cu sine, cu împrejurările, influențat 

de pasiunea pentru zoologie, anatomie, geometrie, 

realism, toate printr-o tehnică specifică. 

Rareș-Ștefan MUNTEAN 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Zodiacul și capcana astrelor 

,,A apărut zodiacul de azi?” 

,,Ce zice la berbec?” 

,,Ai văzut ce impact are mercur retrograd asupra 

zodiei...” 

 

Acestea sunt doar câteva dintre cuvintele pe care le 

auzim periodic de la ACEL sau ACEA colegă 

atunci când întâmplător a prins-o pe Neti vorbind 

de dimineață la știri sau a găsit o aplicație minune
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care știe să citească în stele. Indiferent de unde 

alegi să îți iei informația, în general, deși poate nu 

vrei, lași în mod inconștient aceste previziuni 

astrale să îți dicteze ritmul zilei, astfel încât, dacă 

se întâmplă ceva rău ajungi să spui ,,au avut 

dreptate astrele”. 

Cred că la un moment dat toți am ajuns să ne 

gândim ce este în neregulă cu zodiacul zilnic, anual 

sau săptămânal pe care îl citeam de pe vreun site 

dubios, dar adevărul este că nu e nimic greșit în a 

te informa despre zodia și ascendentul tău, atâta 

timp cât documentarea e făcută din surse valide și 

nu din spusele celor de la televizor sau dintr-un edit 

al unei ,,experte în astrologie” de pe Tik Tok care 

comunică cu astrele și promite că până în 

decembrie vei avea iubit/ iubită din zodia balanță. 

O altă întrebare frecvent folosită de generația 

actuală este ,,Crezi în zodiac?”. Ei bine, mie mi se 

par interesante trăsăturile acelea specifice zodiilor, 

pentru că, într-adevăr, mă regăsesc în ce e scris 

acolo. Dar de la trăsăturile esențiale, până la 

horoscopul zilnic e cale lungă. E vorba de o trecere 

de la adevăr la minciună. 

Ce, nu crezi că previziunile zilnice sunt o mare 

păcăleală? Atunci, răspunde-mi la următoarea 

întrebare. De unde știu doamna Neti și doamna 

Minerva ce planuri am eu în luna octombrie (și, mai 

rău) dacă astrele îmi aprobă planurile? Oamenii 

care profesează în acest domeniu nu stau să 

citească în stele, ca apoi să îți descrie ție viitorul. 

Nimeni nu știe cum va fi ziua ta, nici măcar 

amărâtele de stele sau planete (Jupiter retrograd?) 

pe care le tot invocă doamnele în discuție. Poți să 

îți dai seama cu ușurință de falsitatea previziunilor, 

după titluri de genul „Horoscop zilnic 9 octombrie: 

Fecioarele ar trebui să consume mai multe lichide” 

sau „Berbecii merg mai departe!”. Sunt fraze vagi, 

mult prea generale ca să fie relevante. Normal că 

trebuie să consumăm lichide și să mergem mai 

departe în viață, mulțumim, dragă horoscop, că ne-

ai reamintit aceste lucruri. Însă, există o problemă 

reală la mijloc și anume felul în care după ce ne 

amuzăm de previziuni, totul în limita bunului-simț, 

majoritatea dintre noi chiar ajungem să le băgăm în 

seamă și să le considerăm normale și chiar reale. 

Acesta este primul aspect în acest lanț ,,al 

slăbiciunilor”, iar al doilea este că, subconștient, 

ajungi să le crezi, iar toate acțiunile tale se vor 

ghida după lucrurile pe care le auzi sau le citești. 

Nu e chiar trist felul în care mulți dintre noi ne 

lăsăm manipulați de aceste informații care ne sunt 

livrate prin metode care mai de care mai dubioase? 

Tu știi că nu ar trebui să crezi în așa ceva sau cel 

puțin asta e prima ta reacție. Spui „ce tâmpenie”, 

dar te afli în plin proces de manipulare. Citești o 

dată textul, apoi încă o dată și încă o dată. Deja 

găsești aspecte în comun. Astrologul a scris că o să 

ai o zi încărcată, tu chiar ai o zi încărcată. 

Astrologul a scris că o să te cerți cu cineva drag, 

există cineva drag în viața ta. Aici el îți câștigă 

încrederea: „Aoleu, are dreptate. Uite, măi, că a 

știut, mi-a zis că o să mă cert, exact asta s-a 

întâmplat. De acum încolo, îmi citesc zilnic 

horoscopul. Poate o să îmi spună și despre 

dragoste.” Gata, ai căzut în capcană. Te-ai 

transformat într-un mic robot, ai fost manipulat. 

Pe scurt, amuză-te de horoscop, citește-l, 

comentează-l, ironizează-l, dar nu te lăsa controlat. 

Andreea Renata SUCIU
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Bienrevenue à l'école! 

Și pentru că e abia început de școală, sunt sigură că 

încă mai aveți suficientă energie rămasă din 

vacanță, încât să răspundeți unei provocări, 

lingvistice, ce-i drept, dar tot provocare este! 

Cărei limbi îi aparțin cuvintele următoare: 

QUESTION, DISTANCE, VILLAGE, MOMENT, 

NATURE, HOTEL? 

 

Știu, știu: sunteți generația care vorbește engleza la 

fel de bine sau chiar mai bine decât româna și DA 

e un ,,must” al vremurilor pe care le trăim. Așa că 

veți spune într-un glas că sunt din engleză ”of 

course”... Și DA aveți dreptate, anglofililor si 

anglofonilor! Și ce legătură au toate astea cu limba 

franceză pe care o predau? Una muuuult mai 

strânsă decât v-ați închipui. Dar să nu dezvăluim, 

încă, tot misterul. Până atunci, încă un ,,challenge” 

(din nou: e engleză sau franceză?): poate constitui 

un atu cunoașterea limbii engleze pentru o 

persoană care vrea să învețe limba franceză? Din 

nou aglofilii se vor pronunța: ,,No way!!!” BA 

,,way mon cher Watson” și chiar ,,élémentaire”, 

parafrazând celebrul personaj, 100% british (e 

vorba de faimosul detectiv Sherlock Holmes pe 

care îl puteți revedea în versiunea sec. XXI pe 

Netflix). Cum ,,élémentaire”? Simplu: 25.000 de 

cuvinte din limba engleză provin din limba… ați 

ghicit: franceză!!! Aceasta în condițiile în care 

vocabularul de bază al unei limbi cuprinde între 

2000 și 3000 de cuvinte. „Vinovatul” principal este 

Wilhelm/ William Cuceritorul, alias William the 

Conqueror, cum îl cunosc englezii sau Guillaume 

le Conquérant și Guillaume II de Normandie cum 

este el la origini. În concluzie, cel care a cucerit 

Anglia în 1066 (sec. XI), în urma celebrei bătălii de 

la Hastings, era FRANCEZ. Astfel, franceza a 

devenit limba oficială a administrației regelui și, 

treptat, s-a amestecat cu limba anglo-saxonă pentru 

a da naștere limbii engleze moderne. Victoria lui 

William de la Hastings a constituit un moment de 

cotitură în istoria Angliei, fiind, de fapt, punctul de 

pornire al istoriei poporului englez, rezultat din 

amestecul anglo-saxonilor cu normanzii. A fost 

însă un punct de cotitură și în istoria Franței, căci 

bătălia de la Hastings marchează începutul unei 

istorii comune de circa 400 de ani. Aceste fapte 

istorice sunt mai puțin cunoscute de către iubitorii 

și vorbitorii limbii engleze de pe la noi. Dar acum 

cred că e mai ușor de înțeles de ce atât de multe 

cuvinte din cele două limbi, aparent atât de diferite, 

seamănă. Și acum, concret, câteva exemple: 

-TION: „Question, attention, conversation, 

situation, action, information, option, condition, 

direction, emotion”; 

-ENCE / ANCE: „chance, silence, distance, 

presence, romance, intelligence, conscience, 

existence, ambulance, consequence”
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-AGE: „age, message, page, image, garage, 

a(d)vantage, courage”; 

-MENT: „moment, instrument, argument, 

compliment, document, monument, 

environ(e)ment, apart(e)ment, mo(u)-vement etc. 

Pentru curioși și nu numai: https://bilingue 

anglais.com/blog/23741/mots-francais-en-anglais/ 

 

 

 

 

 

 

 

Parcă nu mai e atât de „subțirel” vocabularul pe 

care îl cunoaștem la franceză (o problemă serioasă 

atunci când vrei să vorbești această limbă, fără să 

apelezi la... mâini și picioare!) acum când 

constatăm, cu uimire, că, de fapt, o vorbim mai bine 

decât credeam! Și totul datorită cunoștințelor 

noastre de limbă engleză. Ca să vezi!!! Cine ar fi 

crezut? (oricine ar fi fost mai atent la orele de 

istorie....). De fapt, chiar englezii recunosc aceste 

„influențe”, spunând despre limba lor că: „english 

is a french with a bad accent” (nu cred că e nevoie 

de vreo traducere…)! Și trebuie să-i credem pe 

cuvânt! Și scriitorul francez, Anthony Lacoudre, în 

cartea sa: ,,L'incroyable Histoire des Mots Français 

en Anglais: Ou Comment les Anglais Parlent 

Français Sans le Savoir” (,,Incredibila istorie/ 

poveste a cuvintelor franțuzești din engleză sau 

Cum englezii vorbesc franceză fără să o știe”) 

întărește această idee, dând un imbold anglofonilor 

spre învățarea limbii franceze, reamintindu-le că, 

de fapt, jumătate din drum este deja parcurs: cel pe 

linie normandă! 

Așa că nu-mi rămâne decât să vă îndemn, încă o 

dată dacă mai era nevoie, să lăsați la o parte toate 

prejudecățile legate de cele două limbi și să le 

învățați căci: Attention! I have un message for ta 

generation: le français et l'anglais will be une 

chance et un a(d)vantage for your existence! So, 

courage et no effort is to much! 

prof. Loredana VEREȘ 

 

 

Jurnal de internat  

Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți pe holurile gri 

ale instituției noastre și să dați întâmplător cu ochii 

peste holurile și mai gri și misterioase din dreapta 

sau stânga? Pentru cei mai cruzi din rândurile 

noastre, acela este internatul! Măcar problema asta 

am rezolvat-o… 

Oricum, îmi pot imagina cum este să vezi acele 

holuri goale, fără niciun pic de context și să ai 

prima întrebare în gând: Cum pot trăi oameni 

acolo? Aceeași întrebare și-au pus-o mulți 

căminari, urcând anxioși pe scările de beton mai 

solide decât primele păreri pe care și le-au făcut 

despre locul în care vor trăi pentru o perioadă 

nedeterminată de timp.  

Depinde, sincer. Eu le-am urcat cu optimism și 

continui să le urc la fel. Eu și mulți colegi. Pentru 

noi, internatul este o provocare socială care ne

ce se întâmplă? 
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urmărește în cea mai esențială perioadă a tinereții. 

Un fel de filtru, în care cei care nu se adaptează, se 

dau bătuți și sunt înlocuiți de alții noi. No country 

for old men.  

 

Cel mai deprimant lucru în mica noastră societate 

este să-ți vezi prietenii plecând acasă, mai ales pe 

perioade lungi de timp, iar cu noile restricții și 

izolări care sunt atât de des întâlnite, devine un 

adevărat chin. Câteodată pot fi atât de bine 

planificate aceste plecări, încât riști să vii de la 

școală și să-ți găsești camera goală, cu un singur 

bilețel simpatic care zice „Am plecat!“. 

Totuși, de cât optimism și spirit tânăr este nevoie 

pentru a încălzi holurile monotone? Foarte mult! 

Viața în internat este un fel de efort sisific în care 

trebuie să trăiești cu stresul învățatului, a regulilor 

stricte, cu mâncăruri de cantină și, pe lângă toate 

astea, cu o grămadă de oameni pe care, probabil, nu 

îi agreezi în totalitate. Dar toate aceste lucruri nu au 

dărâmat vreodată spiritul tipic internist care a fost 

și va fi cât va exista internatul! 

Pe perioada pandemiei, organizarea de evenimente 

– cu care eram atât de obișnuiți (cum este, de 

exemplu, Balul bobocilor pe internat) – a devenit 

imposibilă. De aici au apărut adunările spontane, 

care au avut loc de mai multe ori anul acesta, cum 

a fost la începutul anului când ne-am adunat în ritm 

de petrecere o bună parte din internat, în vechea 

tradiție de a ne cunoaște membrii noi. Bobocii au 

fost mai rușinoși la început, dar la final au 

participat cu plăcere la dansul pinguinului și limbo! 

Muzica a fost iubită de umanitate încă de la 

începuturile istoriei și i-a unit în vremurile grele. 

Când confuzia a fost mai mare, repede s-a găsit o 

salvare! Să existe în internat o chitară este o sabie 

cu două tăișuri, auzi cântece frumoase la discreție, 

dar le auzi întruna. Oricum, este o schimbare 

binevenită. Spiritele sociabile s-au unit în 19 

octombrie într-o seară de colinzi, cântece 

patriotice, rock și nelipsitele manele, susținute de 

Vlad Ienciu, care a pus prima dată mâna pe chitară 

în viața lui și a reușit să-și folosească urechea 

muzicală pentru a compensa lipsa de experiență. Eu 

asiguram instrumentul și susținerea vocală, iar 

restul cântau când știau și se distrau! 

Dilema este: merită să stai în internat? Răspunsul 

nu este unul singur, însă eu nu ascund faptul că mă 

bucur de orice moment petrecut aici. Fiecare are 

părerea lui adaptată la standardele proprii, dar cel 

mai bun reper este tot timpul: CINE rezistă până în 

a XII-a! Jurnalul a revenit și vă promit să vă țin la 

curent cu tot ce se întâmplă în micul nostru sătuc 

urban. Stay Strong!  

Alexandru LAZĂR
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Comemorarea Holocaustului în 

România 

  

La data de 9 octombrie se comemorează în 

România Holocaustul și victimele acestuia: pe cei 

care și-au pierdut viața atunci, pe cei care au reușit 

să supraviețuiască, cât și pe rudele și urmașii lor. 

Semnificația acestei date nu este cunoscută tuturor, 

însă nu cred să existe cineva care să nu fi auzit cel 

puțin vag despre termenul de „Holocaust”, atât cât 

să-l ducă gândul, poate, spre numărul uriaș de 

pierderi omenești, poate spre imaginea sumbră a 

lagărelor de concentrare sau să și-l amintească ca 

fiind unul dintre cele mai negre evenimente din 

istoria recentă a omenirii. Chiar și așa, acest subiect 

continuă și va continua să-i intereseze pe oameni, 

dovadă fiind numeroasele cărți și filme pe această 

temă, dintre care cele mai cunoscute sunt probabil 

Jurnalul Annei Frank și Lista lui Schindler. 

Sâmbătă, căci în această zi a fost 9 octombrie anul 

acesta, liceul nostru a organizat prima etapă a unui 

proiect online, The white nights of hell, cu această 

tematică, mai precis despre evreii români în 

perioada Holocaustului. La realizarea acestui 

proiect au fost implicate mai multe cadre didactice, 

cât și o mulțime de elevi din diferite clase, fiecare 

muncind și documentându-se pentru calitatea 

prezentării făcute, dând dovadă de seriozitate și 

implicare, dar și de mult interes pentru ceea ce a 

însemnat Holocaustul și comunitatea evreiască din 

România și din Oradea. 

Prezentările au debutat cu un scurt discurs al 

doamnei Emilia Teszler, care a reprezentat  

asociația Tikvah, asociație care se ocupă cu 

promovarea patrimoniului lăsat de către evrei 

orădenilor și românilor în general. Doamna Teszler 

este, de asemenea, și o urmașă a victimelor 

Holocaustului din Sălaj, așadar acest subiect este 

foarte personal pentru dumneaei. Un lucru foarte 

interesant pe care l-a menționat a fost faptul că în 

1944 trei sferturi dintre orădeni erau evrei, ceea ce 

înseamnă că nu există orădean care să fi trăit pe 

atunci și să nu fi cunoscut cel puțin o persoană care 

urma să moară în Holocaust; poate un prieten, un 

vecin, un coleg de școală sau de serviciu. Prin 

urmare, când o asemenea tragedie amenință să 

atace o societate, nu numai cei care dau ordine și 

cei aflați la putere sunt vinovați, ci și marea masă a 

populației care alege indiferența, care într-adevăr e 

mai sigură în locul acțiunii. Am putea spune deci 

că Holocaustul a însemnat în primul rând 

antisemitismul promovat de naziști și în al doilea 

rând indiferența majorității. 

Tot aici am aflat că evreii orădeni au fost strânși la 

început într-un ghetou – numai ideea de ghetou 

fiind înspăimântătoare pentru mulți dintre noi, pe 

lângă drama de a-ți părăsi propriul cămin și de a fi 

exclus complet din societate, iar mai presus de 

toate, de a trăi frica de a nu ști ce urmează să ți se 

întâmple ție și familiei tale. De aici pornește oficial 

dezumanizarea evreului, transformarea sa în ochii 

celorlalți din om cu drepturi și suflet într-un parazit 

social. Apoi. am aflat că au fost transportați la 

Auschwitz în vagoane pentru vite.
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În a doua parte a evenimentului, elevii lăzăriști, atât 

cei de la liceu, cât și cei de la gimnaziu și-au 

prezentat lucrările folosind aplicația Microsoft 

Powerpoint. Emoțiile vorbirii în public au existat 

desigur la fiecare dintre ei, însă toate proiectele și 

prezentările acestora au fost realizate cât se poate 

de bine, dând dovadă încă o dată că elevii din Lazăr 

sunt interesați de cultură și istorie, pe lângă 

informațiile oferite la orele de curs. Prezentările au 

cuprins teme precum: cunoștințe generale despre 

Holocaust, istoria poporului evreu, ce înseamnă 

pacea și simbolurile acesteia, legătura dintre 

antisemitism și economie, drepturile și libertățile 

omului, personalități marcante și multe altele. 

Întâlnirea s-a desfășurat pe platforma Zoom și a 

durat două ore.  

În încheiere, vreau să felicit toate persoanele 

implicate: cadre didactice, elevi, invitați, care și-au 

luat din timpul lor liber pentru a comemora ziua de 

9 octombrie – ziua Holocaustului. 

Melisa CSORSZ 

* 

Actualitatea corului sclavilor evrei din 

opera Nabucco 

 

 

Anii trecuți, am asistat la mai multe evenimente 

care s-au succedat surprinzător de repede: 

Centenarul Unirii, Aniversarea liceului, Concertele 

educative. Însă, dintr-odată ne-am trezit în 

imposibilitatea de a cânta, datorită izbucnirii 

pandemiei. Dorul după cântarea în comun se 

aprinde în sufletul elevilor, care deseori pun 

întrebarea când vom cânta în cor precum altădată și 

când vom merge la Filarmonică pentru Concertele-

lecție. La începutul acestui an școlar conducerea 

Filarmonicii de Stat a invitat la dialog profesorii de 

muzică pentru a căuta modalități de adaptare la 

cerințele actuale ale Concertelor educative, unde s-

a dezbătut pe larg acest subiect și s-a ajuns la 

concluzia că ar fi multe de planificat spre realizare. 

Există însă și câteva alternative. De pildă, 

continuarea Proiectului Național „Ascultă 5 minute 

de muzică clasică”, sprijinit de Ministerul 

Educației și Inspectoratul Școlar în colaborare cu 

Radio România Muzical. Cu toate acestea, pe lângă 

audiție muzicală, elevii simt nevoia de a cânta 

împreună cu ceilalți colegi. 

Un alt exemplu este proiectul legat de holocaust, 

secțiunea Muzica evreilor. Astfel, elevii lăzăriști, 

împreună cu cei de la Școala Gimnazială „Avram 

Iancu” și „Octavian Goga” au avut posibilitatea să 

se identifice cu personajele din corul sclavilor evrei 

din opera Nabucco care duceau dorul de patrie 

unde puteau cânta liber. Elevii au făcut cunoștință 

cu muzica evreilor, aflând că ceea ce se păstrează 

în mod pregnant din muzica ebraică este culegerea 

celor 150 de Psalmi și modul de interpretare 

psalmodic, cu acea formă primitivă melismatică, 

adică vocalizarea sau ornamentarea unei silabe, pe 

cuvântul Aleluia sau Amin. De fapt, Psalmii sunt 

cântece de slavă cu caracter imnic, cântați pe un
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ritm liber, sprijinit pe accentele tonice ale textului, 

care au rol de reliefare a unor silabe. Inițial, Psalmii 

erau acompaniați de un instrument muzical. 

Muzica de închinare a evreilor devine un izvor de 

inspirație pentru muzica bizantină și gregoriană a 

creștinilor.  

În timp ce unele elemente ale muzicii evreiești pot 

proveni din perioada biblică, diferențe de ritm și 

sunet pot fi găsite în comunitățile evreiești ca 

urmare a faptului că au fost influențate muzical de 

locul unde trăiau evreii. Edward Seroussi a scris: 

„Ceea ce este cunoscut astăzi ca muzică evreiască 

este rezultatul unor procese istorice complexe”. 

Pentru proiectul nostru, am ales cu elevii școlilor 

partenere vizionarea, cântarea și realizarea 

costumației precum cea din Corul sclavilor evrei 

din actul al III-lea al operei Nabucco a utorului 

italian. Această bucată muzicală se cântă după ce 

evreii au fost duși în exil în Babilon, unde își plâng 

țara cotropită și își exprimă dorul fierbinte de 

libertate prin celebrul Va pensiero.  

 

Prof. Zita BONDAR 

 

 

 

Știați că… 

- Marina Ucrainei are în componenţa sa lei de mare 

pe care îi foloseşte pentru exerciţii militare.   

- Rechinii sunt singurele animale care nu se 

îmbolnăvesc niciodată, ei sunt imuni la toate bolile 

cunoscute până în prezent de omenire, inclusiv la 

cancer. 

-  Cerbii și căprioarele din Republica Cehă nu se 

încumetă nici astăzi să treacă de fosta „cortină de 

fier”. 

- Urşii koala „îmbrăţişează” copacii pentru a-și 

menţine temperatura la un nivel scăzut. 

- Fiecare colonie de furnici are personalitatea sa. 

- Câinii își înclină capul fie spre stânga, fie spre 

dreapta în funcţie de ce  ascultă: conţinutul verbal 

sau doar intonaţia. 

- Statele Unite ale Americii s-au folosit de cel puţin 

1.000 de foşti nazişti ca spioni în timpul Războiului 

Rece. 

- Petrolul (țiţeiul) s-a format din corpurile 

descompuse ale unor mici animale marine care au 

trăit acum milioane de ani. 

- ENIAC, primul calculator electronic de uz 

general, creat în 1946, cântărea peste 27 de tone și 

ocupa o suprafață de aproximativ 167 m2. 

Consuma de 3000 de ori mai multă energie decât 

un calculator modern și de 6000 de ori mai mult 

decât un laptop. 

- Cel mai lung pod din lume este Danyang-

Kunshan Grand Bridge din China. Este un pod de 

cale ferată între Beijing și Shanghai și traversează

diverse 
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delta râului Yangtze. Are 164 de km.  lungime, iar 

construcția sa a costat 32 de miliarde de dolari. 

                                                                                          

Andreea Renata SUCIU 

 

 

1. La examen, profesoara: 

- Îți pun o întrebare.. 

- Bine, doamnă, dar numai una singură! 

- Unde e râul Han? 

- Acolo, răspunde studentul. 

- Unde acolo? 

- Asta e deja o altă întrebare...! 

* 

2. Bulă la școală… Se scarpină în cap… 

Profesoara îl întreabă: 

- Bulă, ai păduchi? De ce te scarpini în cap!? 

- Da, doamna profesoară, am avut unul, dar a murit! 

- Și atunci de ce te scarpini în cap?! 

- Păi, au venit neamurile la înmormântare…  

* 

3. Merg trei polițiști cu elicopterul. La un moment 

dat, unul îl întreabă pe celălalt: 

- Auzi, ce e elicea aia de deasupra? 

Cred că e ventilatorul, că de când s-a oprit, uite ce 

transpiră pilotul! 

* 

4.– Și… din ce trăiești? Văd că arăți bine. 

- De pe urma celor zece porumbei călători pe care 

îi am. 

- Cum adică? Faci serviciu de poștă? 

- Nu. Dar reușesc să-i vând aproape în fiecare zi! 
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5. Vlăduț, la ora de istorie: 

-Vlăduț, ce au făcut romanii după ce au trecut 

Dunărea? 

- Și-au uscat hainele! 

* 

6. - Ştiți ce fac două albine pe Lună? 

- Luna de miere. 

* 

7. Un tip merge pe autostrada 57 cu mașina și 

ascultă radioul. La un moment dat, la radio, 

crainica anunță: 

– Pe autostrada 57, un nebun merge pe contrasens. 

      Tipul foarte enervat: 

  – Nu unul, sute, sute! 

* 

8. Mama îi spune fiului ei: 

- Du-te la Nea’ Costică, la raionul de carne și vezi 

dacă are picioare de porc afumat. 

După ce se întoarce fiul, mama îl întreabă: 

- Ei, are? 

- Păi, nu am putut să văd, că era încălțat. 

                                                                       

Culese de Andreea Renata SUCIU

râzi, am spus... 



2 - EDITORIAL 
-Elena LUCA 


